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Wprowadzenie 

Technologia bezprzewodowa Bluetooth stopniowo staje się popularnym sposobem zastępowania 

istniejących połączeń przewodowych łącznością bezprzewodową krótkiego zasięgu. Jest to również 

technologia wspomagająca dla nowych typów aplikacji. W tej części przedstawiamy krótkie 

podsumowanie i skrócone opisy działania systemu Bluetooth. Skoncentrujemy się na szczegółach, 

które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą problemów bezpieczeństwa i funkcjonalności, która jest 

ważna dla zrozumienia koncepcji technologii. Dokumentacja referencyjna dla bezprzewodowej 

technologii Bluetooth jest. 

1.1 Podstawy systemu Bluetooth 

1.1.1 Tło 

Technologia bezprzewodowa Bluetooth jest technologią radiową krótkiego zasięgu zaprojektowaną w 

celu zaspokojenia szczególnych potrzeb bezprzewodowych połączeń między różnymi urządzeniami 

osobistymi, które są bardzo popularne w dzisiejszym społeczeństwie. Rozwój Bluetooth rozpoczął się 

w połowie lat 90., kiedy powstał projekt w ramach Ericsson Mobile Communications wymagała 

sposobu podłączenia klawiatury do urządzenia komputerowego bez kabla. Łącze bezprzewodowe 

okazało się przydatne dla wielu innych rzeczy i zostało opracowane jako bardziej ogólne narzędzie do 

łączenia urządzeń. Dodano tryb synchroniczny dla ruchu głosowego i wprowadzono obsługę 

maksymalnie siedmiu urządzeń podrzędnych. Aby nadążyć za technologią i promować akceptację, 

Grupa Bluetooth Special Interest (SIG) została założona w 1998 roku. Grupa składa się z wielu firm z 

różnych dziedzin. Łącząc siły, członkowie SIG opracowali połączenie radiowe z technologią 

bezprzewodową Bluetooth. 

1.1.2 Kompromisy 

Bezprzewodowa technologia Bluetooth jest kierowana na urządzenia o określonych potrzebach i 

ograniczeniach. Głównymi problemami są, podobnie jak wszystkie elektroniki użytkowej zasilane 

bateryjnie, koszty i zużycie energii. W konsekwencji, niektóre kompromisy projektowe zostały 

dokonane między kosztem i zużyciem energii po jednej stronie i ogólną wydajnością z drugiej. Na 

przykład niektóre z określonych wymagań dotyczących radia (w szczególności numery czułości) są tak 

rozluźnione, że możliwe jest wdrożenie raczej taniego jednoukładowego radia z bardzo niewielką liczbą 

zewnętrznych komponentów (takich jak filtry). Zapłacona cena stanowi skrócenie zakresu, ponieważ 

zmniejszy się wraz ze zmniejszeniem czułości. Z drugiej strony, niektóre wymagania są dość 

rygorystyczne (np. sąsiednie odrzucanie kanału) w celu obsługi zakłóceń o częstotliwościach bliskich 

zamierzonemu sygnałowi. Pomaga to utrzymać łączną przepustowość, gdy wiele łączy jest 

uruchomionych jednocześnie. Jednym z głównych celów projektowych jest zapewnienie 

niezawodności systemu w hałaśliwym otoczeniu. To dlatego, że oczekuje się, że zakłócenia, a nie 

zasięg, będą czynnikiem ograniczającym postrzeganą wydajność. W przeciwieństwie do większości 

innych znanych standardów radiowych wykorzystywanych do transmisji danych [np. Instytut 

Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE) 802.11b i HIPERLAN], specyfikacja została napisana od 

początku z uwzględnieniem przypadków użycia dla przenośnych urządzeń osobistych. W szczególności 

nie ma potrzeby posiadania infrastruktury (tj. Stacji bazowych) na miejscu. Wprowadzono elastyczną 

koncepcję master-slave Bluetooth, aby dobrze pasowała do dynamicznie zmieniającej się konstelacji 

urządzeń, które komunikują się ze sobą. Ponadto ze względu na szeroki zakres wymagań dotyczących 

typów ruchu dla różnych aplikacji, Bluetooth może obsługiwać różne kanały transportu danych: 

asynchroniczne, izochroniczne i synchroniczne. Możliwe jest nawet jednoczesne miksowanie ruchu 



asynchronicznego (danych) i synchronicznego (głosowego). W środowisku radiowym, gdzie łącza 

komunikacyjne są konfigurowane na żądanie raczej niż domyślnie (bez potrzeby scentralizowanej 

infrastruktury, jak w sieciach komórkowych) i gdzie każdy węzeł może komunikować się z dowolnym 

innym węzłem, sieć jest zwykle nazywana siecią ad hoc lub łącznością ad hoc. Jak omówimy w dalszej 

części książki, połączenia ad hoc narzucają specjalne wymagania dotyczące funkcji bezpieczeństwa 

systemu. Bezprzewodowa technologia Bluetooth jest szczególnie dobrze dostosowana do scenariuszy 

użycia ad hoc. 

1.1.3 Stos protokołów Bluetooth 

Stos systemu Bluetooth jest warstwowany zgodnie z rysunkiem 1.1. U dołu znajduje się warstwa 

fizyczna, która jest w zasadzie częścią modemu. Tu przetwarzane są sygnały radiowe. Podstawowe 

ograniczenia dotyczące czułości (zakresu) i odrzucania zakłóceń są ustalane przez przedni koniec 

radiowy (współczynnik szumów) i filtry zaimplementowane w tej warstwie. 

 

 



Powyżej warstwy fizycznej znajduje się warstwa pasma podstawowego, która jest podzielona na części 

dolne i górne. W dalszej części nie będziemy ich rozróżniać, ale po prostu odwołujemy się do nich jako 

do pasma podstawowego. To na tej warstwie są formatowane pakiety: tworzenie nagłówków, 

obliczanie sumy kontrolnej, procedura retransmisji, oraz, opcjonalnie, obsługiwane są szyfrowanie i 

deszyfrowanie. Kontroler łącza (LC) jest jednostką, która implementuje protokół i procedury pasma 

podstawowego. Łącza Bluetooth są zarządzane przez menedżera łącza (LM). Urządzenia konfigurują 

łącza, negocjują funkcje i zarządzają połączeniami, które są uruchomione przy użyciu protokołu LMP 

(Link Manager Protocol). Duże fragmenty danych użytkownika muszą zostać przeformatowane na 

mniejsze jednostki, zanim będą mogły zostać przesłane za pośrednictwem łącza Bluetooth. Jest to 

odpowiedzialność komunikacji logicznej i protokół adaptacyjny (L2CAP), aby się tym zająć. Na tej 

warstwie można poprosić o pewne wartości jakości usług (QoS), które chcielibyśmy zarezerwować dla 

łącza. W wielu przypadkach funkcja Bluetooth ma zostać zintegrowana z jednostką hosta, która ma 

moc obliczeniową, ale nie ma części radiowej. W tym celu istnieją moduły Bluetooth obsługujące tylko 

niższe warstwy. Podmiot obsługujący funkcjonalność  pliku tych warstw jest czasami określana jako 

kontroler Bluetooth. Na przykład laptop, który doskonale nadaje się do obsługi wyższych warstw 

protokołów, może osadzić moduł obsługujący radio, pasmo podstawowe i L2CAP. W takiej konfiguracji 

wyższe warstwy, które są zaimplementowane w jednostce hosta, będą komunikować się z niższymi 

warstwami modułu za pośrednictwem interfejsu kontrolera hosta (HCI). 

1.1.4 Warstwa fizyczna 

Radio Bluetooth działa w wolnym od licencji i dostępnym na całym świecie paśmie przemysłowym, 

naukowym i medycznym (ISM) o częstotliwości 2,4 GHz. Ponieważ zakres ISM jest bezpłatny, Bluetooth 

musi dzielić to pasmo częstotliwości z wieloma innymi systemami. W tym paśmie działają różne 

systemy komunikacji bezprzewodowej (oprócz Bluetooth, IEEE 802.11b, przede wszystkim). Inne 

systemy mogą być zdefiniowane w przyszłości. Inne popularne urządzenie emitujące moc 

częstotliwości radiowych w tym zakresie znajduje się w prawie wszystkich domach: w kuchence 

mikrofalowej. Chociaż większość promieniowania jest pochłaniana przez żywność wewnątrz 

piekarnika, część z nich wycieka i pojawi się na zewnątrz jako zakłócenie. W rzeczywistości wyciek może 

być nawet 1000 razy silniejszy niż sygnał, który próbuje się uchwycić, więc nie można lekceważyć tej 

interferencji. Na szczęście interferencja nie występuje cały czas (luźno mówiąc, cykl promieniowania 

podąża za częstotliwością zasilania) i nie przekracza całego spektrum częstotliwości (około 15 do 20 

MHz pasma częstotliwości ma wpływ na kuchenkę mikrofalową) . W sumie bardzo trudno jest 

przewidzieć, jakiego rodzaju zakłócenia można się spodziewać w paśmie ISM. Aby temu zaradzić, 

Bluetooth wykorzystuje technologię rozpraszania częstotliwości (FH). Wykorzystuje 79 kanałów, każdy 

o szerokości pasma 1 MHz. Podczas komunikacji system wykonuje 1600 przeskoków na sekundę 

równomiernie rozłożonych na tych kanałach zgodnie z pseudolosowym wzorcem. Chodzi o to, że jeśli 

jeden transmituje na złym kanale, następny hop, który jest tylko 625 μs później, będzie miał nadzieję, 

że będzie na dobrym kanale. Ogólnie rzecz biorąc, szybsze przeskakiwanie pomiędzy częstotliwościami 

zapewnia lepsze rozprzestrzenianie, co poprawia ochronę przed innymi zakłóceniami. Jednak lepsza 

wydajność odbywa się kosztem zwiększonej złożoności. Szybkość przeskoków wybrana dla Bluetooth 

jest uważana za dobrą kompromis między wydajnością a złożonością. Sygnał jest przesyłany za pomocą 

binarnego kluczowania z przesunięciem częstotliwości Gaussa. The surowa szybkość transmisji wynosi 

1 Mb / s, ale ze względu na różne rodzaje obciążeń związanych z protokołem, szybkość danych 

użytkownika nie może przekroczyć 723 Kb / s. Po organach regulacyjnych w różnych częściach świata 

maksymalna moc transmisji jest ograniczona do 100 mW (lub, równoważnie, 20) dBm). Oczekuje się, 

że da to zasięg 100 m na linii wzroku. Istnieje również inna klasa mocy, w której moc wyjściowa jest 

ograniczona do 1 mW (0 dBm). Radia tej klasy mocy są bardziej powszechne w urządzeniach 

przenośnych, a ich zasięg wynosi około 10 m na linii wzroku. 



Należy zauważyć, że specyfikacja określa poziom czułości dla radia, tak że spełniony jest bitowy poziom 

błędu bitowego (BER) 10-3, co przekłada się na liczby zakresów podane powyżej w ramach określonego 

budżetu łącza. Wokół tego surowego BER połączenie głosowe bez możliwości korekcji błędów staje się 

zauważalnie zniekształcone. Jest to główny powód wyboru BER 10-3 jako numeru odniesienia dla 

specyfikacji radiowej. Jednak w przypadku ruchu danych Bluetooth stosuje cykliczną kontrolę 

nadmiarowości (CRC), a także opcjonalne kody korekcji błędów. Tak więc, jeśli odbiornik wykryje błąd 

transmisji, zażąda retransmisji. Powoduje to, że podczas pracy w BER 10-3 (a nawet gorzej, do pewnego 

stopnia) łącze danych i tak będzie działać całkiem dobrze. W zależności od długości i rodzaju pakietów 

danych, spadek przepustowości może nawet zostać niezauważony przez użytkownika. Jest to 

oczywiście dobre dla użytkowników, ale także dla potencjalnych podsłuchujących, którzy mogą mieć 

możliwość wyboru pozycji w bezpiecznej odległości poza określonym zakresem dla swoich celów. 

1.1.5 Pasmo podstawowe 

Adresowanie i konfigurowanie połączeń 

Każde radio Bluetooth ma unikalny, fabrycznie ustawiony 48-bitowy adres. Adres ten, znany jako adres 

urządzenia Bluetooth (BD_ADDR), stanowi podstawę do identyfikacji urządzeń po ustanowieniu 

połączeń. Przed skonfigurowaniem połączenia, BD_ADDR adresata musi być znany stronie inicjującej 

połączenie. W przypadku połączeń po raz pierwszy odbywa się to poprzez zbieranie adresów 

inicjujących od wszystkich pobliskich jednostek, a następnie indywidualne adresowanie interesującego 

ich urządzenia. Ten krok jest znany jako procedura zapytania. Oczywiście, po wykonaniu tej czynności 

zebrane informacje można ponownie wykorzystać bez potrzeby kolejnego zapytania przy następnej 

próbie połączenia z jednym ze znanych urządzeń. Pierwszym krokiem do znalezienia innych urządzeń 

jest wysłanie wiadomości z zapytaniem. Ten komunikat jest wielokrotnie przesyłany po dobrze 

zdefiniowanej, raczej krótkiej sekwencji o długości 32. Każde urządzenie, które chce być widoczne dla 

innych (znane również jako wykrywalne), często skanuje sekwencję zapytania w poszukiwaniu 

wiadomości z zapytaniem. Ta procedura jest określana jako skanowanie zapytania. Urządzenie 

skanujące odpowie na zapytania swoim BD_ADDR i aktualną wartością jego natywnego zegara. 

Komunikat zapytania jest anonimowy i nie ma potwierdzenia odpowiedzi, więc urządzenie skanujące 

nie ma pojęcia, kto złożył zapytanie, ani czy pytający otrzymał odpowiedź poprawnie. Pytający 

gromadzi odpowiedzi przez jakiś czas i może, gdy jest to pożądane, dotrzeć konkretne urządzenie za 

pośrednictwem wiadomości strony. Ten komunikat jest wysyłany na innej długości sekwencji 32 

przeskoków określonej z 24 najmniej znaczących bitów BD_ADDR [są one oznaczone przez dolną część 

adresu (LAP)] urządzenia docelowego. Urządzenie nasłuchuje komunikatów strony, gdy znajduje się w 

stanie skanowania strony. Faza (tj. Określone położenie) sekwencji FH jest określana na podstawie 

zegara macierzystego urządzenia. Urządzenie przywoławcze ma wiedzę na ten temat z odpowiedzi na 

zapytanie; w ten sposób urządzenie przywołujące może trafić na właściwą częstotliwość urządzenie 

stronicowane dość szybko. Jak już wspomniano, część z zapytaniem można ominąć, gdy dwie jednostki 

już wcześniej nawiązały połączenie i chcą się ponownie połączyć. Jeśli minęło dużo czasu od 

poprzedniego połączenia, zegary urządzeń mogły ulec dryfowaniu, powodując niedokładność 

oszacowania zegara macierzystego innej jednostki. Jedynym skutkiem tego jest to, że czas zestawienia 

połączenia może wzrosnąć z powodu wynikającej z tego niewspółosiowości odpowiedniej fazy w 

sekwencji przeskoków strony. Po otrzymaniu odpowiedzi strony została ustalona zgrubna 

synchronizacja FH między pageriem a urządzeniem stronicowanym. Z definicji pager jest wzorcem, a 

urządzenie stronicowane jest urządzeniem podrzędnym. Znaczenie tych terminów będzie omówione 

w następnej sekcji. Przed skonfigurowaniem kanału należy wymienić więcej informacji między 

urządzeniami. Sekwencja FH, czas i kod dostępu do kanału (CAC) są uzyskiwane z urządzenia 

nadrzędnego. Aby dostroić synchronizację FH, slave potrzebuje BD_ADDR i macierzystego zegara 



urządzenia master. Informacje te są przekazywane w specjalnym pakiecie wysłanym z urządzenia 

nadrzędnego do urządzenia podrzędnego. Przy wszystkich dostępnych informacjach po stronie slave, 

master i slave mogą przełączać się z sekwencji przeskoków strony (określonej przez urządzenie 

podrzędne) na podstawową sekwencję przeskakiwania kanałów określoną przez parametry master.  

Topologia i kontrola dostępu do medium  

Sieci są tworzone przy użyciu topologii gwiazdy w Bluetooth. W jednym z tych piconetów może 

uczestniczyć nie więcej niż osiem urządzeń jednocześnie. Centralny węzeł piconet nazywa się master, 

a pozostałe węzły nazywa się slaves. Tak więc, piconet będzie miał dokładnie jednego kapitana i co 

najmniej jednego, ale co najwyżej siedmiu niewolników. Najprostsza forma piconetu została 

przedstawiona na rysunku 1.2 (a). 

 

Wymiana informacji w obrębie piconetu odbywa się poprzez wysyłanie pakietów pomiędzy 

urządzeniami. Pełny dupleks realizowany jest za pomocą trybu dupleksu z podziałem czasu; oznacza 

to, że dostęp do kanału jest podzielony na przedziały czasowe przypisane stronom komunikującym się. 

Kto ma dostęp do kanału, decyduje o nim mistrz piconetu, po prostu adresując niewolnika, który 

następnie będzie miał prawo do wysłania w następnym przedziale czasowym. Będąc w stanie 

połączenia, urządzenia piconet podążają za długą deterministyczną sekwencją FH określoną z LAP-a 

mistrza i zegara macierzystego. Długość tej sekwencji wynosi 223, co w przybliżeniu odpowiada 23 

godzinnemu cyklowi. Wynika to z faktu, że urządzenie może być tylko mistrzem jednego piconeta na 

raz, każdego piconet będzie miał różne sekwencje FH. Aby pozostać w zgodzie z piconetem, każdy 

członek slave musi ciągle dostosowywać dryfowanie zegara do master, monitorując ruch przesyłany 

przez kanał. Możliwa jest tylko komunikacja master-to-slave i slave-to-master. W konsekwencji ruch 

slave-to-slave musi być przekazywany przez master. Jeżeli jedno konkretne urządzenie jest 

zaangażowane w cały ruch, istnieje ryzyko, że stanie się wąskim gardłem do transferu danych. Ta 

właściwość jest nieoptymalna pod względem łącznej wydajności systemu. Jednak ważną koncepcją w 

Bluetooth jest to, że wszystkie urządzenia mogą pełnić rolę zarówno slave, jak i master, więc niewolnicy 

mogą wybrać inny piconet. Takie postępowanie jest lepsze dla zagregowanych przepustowości, 

ponieważ całkiem sporo piconetów może być faktycznie obsługiwanych równolegle, zanim wzajemna 

interferencja anuluje korzyści związane z równoległością. Zasada ta jest pokazana na rysunku 1.2 (b). 

Zasadniczo urządzenie Bluetooth może uczestniczyć jednocześnie w więcej niż jednym piconecie, jak 

pokazano na rysunku 1.2 (c). Osiąga się to za pomocą podziału czasu pomiędzy różnymi piconetami. 

Aby to uwzględnić, można użyć trybów niskiego poboru mocy, parkowania i sniffowania. Bez 

wchodzenia w szczegóły, tryby te umożliwiają urządzeniu tymczasowe pozostawienie piksela, aby 

zrobić coś innego (np. Spać, aby oszczędzić energię lub dołączyć do innego piconeta). Dzięki temu, że 



jedno urządzenie może być członkiem dwóch piconetów, możliwa jest wymiana informacji między 

pikonetami poprzez przekazywanie ruchu przez wspólny węzeł. Istnieją oczywiście praktyczne 

problemy z tym związane, takie jak problemy z synchronizacją czasu i jakość usług, gdy urządzenie jest 

nieobecne w piconecie, ale istnieje możliwość w specyfikacji. Jednym z ograniczeń jest to, że 

urządzenie może być tylko mistrzem w co najwyżej jednym z pikonetów, których jest członkiem 

Rodzaje ruchu 

Bezprzewodowa technologia Bluetooth została zaprojektowana do obsługi różnych rodzajów 

scenariuszy ruchu. Dane mogą być przesyłane bez żadnych wymagań QoS (określanych jako ruch typu 

"best effort"); w związku z tym nie trzeba rezerwować przepustowości i nie ma wymagań dotyczących 

opóźnień i opóźnień. Zazwyczaj transfer plików i synchronizacja danych należą do tej kategorii. Czasami 

ten ruch nazywa się asynchronicznym. W przypadku dwukierunkowej komunikacji w czasie 

rzeczywistym opóźnienie w obie strony musi być niewielkie, ponieważ dokonać zmian w czasie między 

próbami danych. Jeśli nie, jakość będzie postrzegana jako niedopuszczalna. Ten rodzaj ruchu jest 

określany jako synchroniczny. Typowymi przykładami są rozmowy głosowe i wideo. Streaming audio i 

wideo spada gdzieś pomiędzy tymi kategoriami. Małe wahania czasu między próbkami danych są nadal 

ważne, ale opóźnienia i opóźnienia w obie strony są mniej interesujące. Taki ruch nazywa się 

izochroniczny. Bluetooth może obsłużyć wszystkie te typy ruchu - tak właśnie jest możliwe jest 

równoczesne połączenie ruchu asynchronicznego i synchronicznego między urządzeniem nadrzędnym 

a urządzeniem podrzędnym. Łącze synchroniczne w interfejsie Bluetooth jest określane jako 

połączenie synchroniczne z połączeniem (SCO). Jest to połączenie typu punkt-punkt między 

urządzeniem nadrzędnym a urządzeniem podrzędnym, w którym ruch odbywa się na gniazdach 

zarezerwowanych w regularnych odstępach czasu. Innym logicznym łączem, które przenosi ruch na 

zarezerwowane gniazda, jest połączenie o rozszerzonym połączeniu synchronicznym (eSCO). Oba te 

łącza logiczne zapewniają usługi transmisji danych o stałej szybkości, przenosząc pakiety o ustalonej 

wielkości do zarezerwowanych gniazd w kanale fizycznym. ESCO link (wprowadzony w Bluetooth w 

wersji 1.2) jest bardziej elastyczny niż łącze SCO, ponieważ zapewnia większą swobodę w wyborze 

szybkości transmisji bitów i jest bardziej niezawodny, ponieważ ograniczona liczba retransmisji może 

odbywać się pomiędzy zarezerwowanymi przedziałami czasowymi. Asynchroniczne połączenie 

zorientowane na połączenie (transport logiczny) (ACL) jest łączem typu punkt-wielopunkt między 

urządzeniem nadrzędnym a wszystkimi urządzeniami podrzędnymi w sieci piconet. Nie są używane 

zarezerwowane miejsca. Master może adresować dowolne urządzenie slave w dowolnym gnieździe 

nie zarezerwowanym dla ruchu SCO / eSCO, nawet takiego, który ma połączenie logiczne SCO / eSCO 

działające z urządzeniem nadrzędnym. 

Struktura pakietów 

Pakiet pasma podstawowego składa się z kodu dostępu, nagłówka pakietu i ładunku. Kod dostępu, 

który pojawia się jako pierwszy w każdym pakiecie, służy do wyzwalania i synchronizowania odbiornika. 

Każdy piconet używa unikalnego kodu dostępu pochodzącego z BD_ADDR urządzenia master. Zatem, 

poprzez sprawdzenie kodu dostępu, odbiornik może określić, czy pakiet jest dla innego piconetu. W 

takim przypadku przetwarzanie pozostałej części pakietu może zostać przerwane, co pomoże mu 

zaoszczędzić trochę energii. Ponadto, ponieważ kod dostępu określa, gdzie znajduje się granica 

szczeliny, służy on do synchronizacji czasu urządzenia podrzędnego do zegara głównego. Jest to 

konieczne, ponieważ dryf czasu jest nieunikniony między różnymi urządzeniami z powodu różnic w ich 

odpowiednich częstotliwościach kryształów. W konsekwencji, każdy element podrzędny pikonetu musi 

ciągle dostosowywać swoje przesunięcie zegara względem zegara głównego; w przeciwnym razie straci 

połączenie z urządzeniem nadrzędnym. Nagłówek pakietu jest używany do adresowania pojedynczych 

niewolników piconetu. W tym celu stosuje się 3-bitowe pole oznaczone logicznym adresem 



transportowym (LT_ADDR). Master przydziela adresy niezerowe do urządzeń slave podczas 

konfiguracji połączenia, podczas gdy adres zerowy jest zarezerwowany dla komunikatów 

rozgłoszeniowych. Poza tym nagłówek pakietu przekazuje informacje dotyczące rodzaju ruchu danych, 

sterowania przepływem i schematu retransmisji. Aby zwiększyć odporność nagłówka pakietu, jest on 

kodowany z szybkością R = 1/3 kodu powtórzenia (to jest, każdy bit jest powtarzany trzy razy). Dane 

użytkownika są przenoszone przez ładunek. Długość tego pola może się różnić w zależności od rodzaju 

ruchu - od zera bajtów (dla potwierdzenia odebranych danych, gdy nic nie musi być wysyłane w 

odwrotnym kierunku) do 339 bajtów (plus 4 bajty nagłówka i CRC ładunku). Format pakietu jest 

przedstawiony na rysunku poniżej.  

 

Pakiet pasma podstawowego może zajmować do 1, 3 lub 5 szczelin, w zależności od jego typu. Pozwala 

to na asymetryczne szybkości transmisji danych w przód i tył kierunki bez naliczonego narzutów, które 

spowodowałyby pakiety jednego rozmiaru. Wykrywanie błędów można zastosować za pomocą 16-

bitowego kodu CRC. Ponadto, możliwe jest zastosowanie kodu korekcji błędu do ładunku - albo 

szybkość R = 1/3 powtórzenia kod lub skrócony (15, 10) kod Hamminga [3] (który ma współczynnik R = 

2/3) - gdy warunki połączenia są złe. W specyfikacji Bluetooth stosuje się do tego celu korekcję błędów 

w przód (FEC). Ruch typu "best effort" (tzn. Łącza ACL) bez kodu korekcji błędów są przenoszone na 

pakiety oznaczone przez DH1, DH3 i DH5, gdzie D oznacza dane, H oznacza wysoką stawkę, a liczba to 

maksymalna liczba miejsc zajmowanych przez paczka. Podobnie są pakiety DM1, DM3 i DM5 (gdzie M 

oznacza średnią stawkę) dla pakietów wykorzystujących skrócony kod Hamminga. Korzystając z tych 

typów pakietów, można uzyskać szybkość danych użytkownika w zakresie od 108,8 Kb / s (symetryczna, 

DM1) do 723,2 Kb / s (do przodu) i 57,6 Kb / s (do tyłu) dla pakietów DH5. Osiągalne szybkości transmisji 

danych przy użyciu pakietów ACL zestawiono w tabeli 1.1.  



 

W przypadku ruchu synchronicznego istnieją HV1, HV2 i HV3 [gdzie H oznacza wysoką jakość (odnosząc 

się do stosunkowo wysokiej przepływności dostępnej do kodowania mowy), a V oznacza głosowe] 

pakiety o 10, 20 i 30 bajtach informacyjnych , odpowiednio. Te jednotaktowe pakiety nie mają CRC 

zastosowanego do ładunku i są zwykle używane do przenoszenia ruchu głosowego. Osiągalna stopa 

dla wszystkich pakietów WN wynosi 64 Kb / s. Pakiet HV1 jest chroniony przez szybkość R = 1/3 kodu 

powtórzenia, pakiet HV2 jest chroniony przez szybkość R = 2/3 kodu Hamminga i HV3 pakiet nie ma 

zastosowanego kodu korekcji błędów. Istnieje również pakiet DV, który składa się z dwóch części - 

jednej zawierającej 10 bajtów danych głosowych (bez CRC), a drugiej zawierającej asynchroniczne dane 

użytkownika (od 0 do 9 bajtów), dla których stosuje się CRC. Część głosowa oferuje również 64 Kb / s. 

Oprócz tego transport logiczny eSCO jest mapowany na pakietach EV3, EV4 i EV5. Wszystkie te mają 

CRC, co oznacza, że retransmisja jest możliwa, jeśli w oknie retransmisji nie otrzymano potwierdzenia. 

EV4 również stosuje kod korekcji błędów do ładunku. W przypadku tych pakietów osiągalne szybkości 

wynoszą odpowiednio 96, 192 i 288 Kb / s. Stawki, które są obsługiwane dla ruchu synchronicznego, 

podsumowano w tabeli 1.2. 

 

1.1.6 Protokół menedżera łączy 



Menedżer linków jest odpowiedzialny za kontrolę łącza Bluetooth. Obejmuje to wszystkie zadania 

związane z konfiguracją, odłączeniem lub konfiguracją łącza. LM jest również odpowiedzialny za 

wymianę komunikatów związanych z bezpieczeństwem. LM w różnych jednostkach wymieniają 

komunikaty sterujące za pomocą LMP. Określono duży zestaw komunikatów kontrolnych lub jednostek 

danych protokołu protokołu LMP (PDU). Wiele z nich jest związanych z bezpieczeństwem, a niektóre 

jednostki PDU są używane do przenoszenia tych informacji potrzebne do parowania i uwierzytelniania 

oraz do włączania szyfrowania. Jednostki PDU LMP są przesyłane w polu danych zamiast zwykłych 

danych. Są zawsze wysyłane jako pakiety jednoszczelinowe i mogą być przenoszone w dwóch różnych 

typach pakietów danych. W celu odróżnienia pakietów LMP od innych pakietów, specjalny kod typu 

jest używany w nagłówku pakietu wszystkich wiadomości LMP. Aby uniknąć przepełnienia w 

odbierającym buforze pakietów, kontrola przepływu jest zwykle stosowana do asynchronicznego 

pakietu danych w Bluetooth. Nie ma jednak zastosowania kontrola przepływu do PDU LMP. Format 

ładunku LMP PDU pokazano na rysunku  

 

Format PDU można uznać za nagłówek jednobajtowy, a następnie dane LM. Nagłówek ma dwa pola. 

Pierwsze pole ma tylko 1 bit długości i zawiera identyfikator transakcji (ID). Drugie pole ma długość 7 

bitów i zawiera kod operacji (kod OpCode). Kod operacji informuje, jaki rodzaj listu PDU LMP jest 

wysyłany. Każda wiadomość LMP ma swój unikalny kod OpCode. Jak już wspomniano, LMP służy do 

kontrolowania i konfigurowania łącza. Typowy przykład przepływu PDU przy tworzeniu połączenia 

pokazano na rysunku poniżej. 

 



Ustanawianie połączenia rozpoczyna się zawsze od jednostki nadrzędnej stronicującej jednostkę 

podrzędną. Po wymianie podstawowych komunikatów na temat pasma podstawowego i komunikatów 

dotyczących odpowiedzi strony można rozpocząć konfigurację łącza. Zanim urządzenie master wyśle 

żądanie połączenia, może zażądać informacji od urządzenia slave dotyczących jego zegara, wersji 

protokołu menedżera łączy, funkcji LMP i nazwy jednostek podrzędnych. W tym celu został 

zdefiniowany zestaw PDU LMP. Procedura konfiguracji połączenia rozpoczyna się wtedy, gdy 

urządzenie master wysyła komunikat żądania połączenia LMP. Następnie odbywa się wymiana 

wiadomości związanych z bezpieczeństwem. Na koniec uczestnicy kończą konfigurację połączenia, 

wymieniając komunikaty ukończenia instalacji LMP. Specjalne PDU związane z bezpieczeństwem 

zostały zdefiniowane w celu: 

• Parowanie; 

• Uwierzytelnianie; 

• Szyfrowanie; 

• Zmiana klucza połączenia. 

Szczegóły zasad i użycia są opisane w rozdziałach 2 i 3. Oprócz różnych funkcji LM, o których 

wspomnieliśmy wcześniej, LM jest również odpowiedzialny za przeprowadzenie zmiany roli 

(przełącznik master-slave), kontrolowanie rozmiar pakietu multislot i kontrola mocy. 

1.1.7 Kontrola połączenia logicznego i protokół adaptacji 

L2CAP zajmuje się segmentacją datagramów i ponownym montażem, multipleksowaniem strumieni 

usług i problemami z jakością usług. L2CAP stanowi filtr pomiędzy niezależnymi wyższymi warstwami 

Bluetooth działającymi na hoście i niższymi warstwami należącymi do modułu Bluetooth. Na przykład 

pakiety ruchu protokołu sterowania / protokołu internetowego (TCP / IP) są zbyt duże, aby zmieścić 

się w pakiecie pasma podstawowego. Dlatego takie pakiety będą cięte na mniejsze porcje danych, 

zanim zostaną wysłane do pasma podstawowego w celu dalszego przetwarzania. Po stronie odbiorcy 

proces jest odwrotny; Pakiety pasma podstawowego są ponownie składane w większe jednostki, zanim 

zostaną wypuszczone na wyższe warstwy. 

1.1.8 Interfejs sterowania hosta 

HCI jest standardowym interfejsem między górną i dolną warstwą stosu komunikacji Bluetooth. Jak 

opisano w rozdziale wcześniej, HCI zapewnia możliwość oddzielania funkcji związanych ze sprzętem 

radiowym z protokołów wyższych warstw, które mogą działać na oddzielnym procesorze hosta. 

Korzystając z HCI, można użyć jednego modułu Bluetooth dla kilku różnych hostów i aplikacji. Podobne 

aplikacje wyższej warstwy zaimplementowane w jednym hoście mogą korzystać z dowolnego modułu 

Bluetooth obsługującego HCI. Rysunek  



 

zawiera przegląd niższych warstw Bluetooth i interfejsu HCI. Polecenia HCI dla modułu Bluetooth są 

obsługiwane przez oprogramowanie sprzętowe HCI, które uzyskuje dostęp do pasma podstawowego i 

menedżera łącza. Nie wszystkie wdrożenia Bluetooth uruchamiają przetwarzanie w warstwie dolnej i 

wyższej na różnych procesorach. Możliwe są również zintegrowane wdrożenia. W związku z tym HCI 

jest funkcją opcjonalną i tylko produkty korzystające z separacji go używają. Polecenia HCI są 

transportowane pomiędzy modułem Bluetooth a hostem przez fizyczną magistralę. Może to być na 

przykład uniwersalna magistrala szeregowa (USB) lub połączenie z kartą PC. Określono trzy fizyczne 

nośniki transportowe: USB, RS232 i uniwersalny asynchroniczny odbiornik / nadajnik (UART). Host 

wymienia dane z modułem za pomocą pakietów poleceń, a moduł udziela odpowiedzi na te żądania 

lub wysyła własne polecenia do hosta, które są nazywane pakietami zdarzeń. Dane przesyłane za 

pośrednictwem łącza Bluetooth są przenoszone pakiety danych. Aby zapobiec przepełnieniu bufora w 

kontrolerze hosta, kontrola przepływu jest używana w kierunku od hosta do kontrolera hosta. Host 

cały czas śledzi rozmiar bufora. Podczas inicjowania host wydaje polecenie Read Buffer Size. Kontroler 

hosta nieprzerwanie informuje użytkownika o liczbie zakończonych przesyłanych pakietów za 

pośrednictwem zdarzenia Number of Completed Packet. Pakiety poleceń można podzielić na sześć 

różnych podgrup: 

1. Połącz polecenia sterujące; 



2. Połącz polecenia strategii; 

3. Kontroler hosta i polecenia pasma podstawowego; 

4. Czytaj polecenia informacyjne; 

5. Czytaj polecenia statusu; 

6. Polecenia testowe. 

Komendy sterowania łączem służą do kontrolowania połączeń warstwy łącza z innymi urządzeniami 

Bluetooth. Kontrola autentykacji i szyfrowania, a także kluczy i poleceń klawisza Pass należą do tej 

podgrupy. Polecenia zasad są używane do kontrolowania, w jaki sposób menedżer linków zarządza 

piconetem. Kontroler hosta i polecenia pasma podstawowego są używane do odczytu i zapisu w kilku 

różnych rejestrach kontrolera hosta. Obejmuje to odczytywanie i zapisywanie kluczy i kluczy dostępu 

do lub od kontrolera hosta, a także odczytywanie i zapisywanie ogólnych zasad uwierzytelniania i 

szyfrowania menedżera łącza. Polecenia odczytu informacji służą do uzyskiwania informacji o 

urządzeniu Bluetooth i możliwościach kontrolera hosta. Informacje o stanach połączeń i sile sygnału 

można uzyskać za pomocą poleceń stanu odczytu. Wreszcie test polecenia są używane do testowania 

różnych funkcjonalności sprzętu Bluetooth. 

1.1.9 Profile 

Standard Bluetooth nie ogranicza się do konkretnych przypadków użycia lub aplikacji. Aby jednak 

zapewnić interoperacyjność i zapewnić wsparcie dla określonych aplikacji, Bluetooth SIG opracował 

zestaw tak zwanych profili. Profil definiuje jednoznaczny opis interfejsu komunikacyjnego między 

dwiema jednostkami dla jednej konkretnej usługi. Oba podstawowe profile definiujące podstawowe 

procedury dla połączeń Bluetooth i profili dla odrębnych usług zostały określone. Nowy profil można 

zbudować na istniejących, umożliwiając efektywne ponowne wykorzystanie istniejących protokołów i 

procedur. W ten sposób powstaje hierarchiczna struktura profili przedstawiona na rysunku 

 

 



Najbardziej podstawowe definicje, zalecenia, oraz wymagania dotyczące trybów działania i połączenia 

oraz konfiguracji kanału są podane w ogólnym profilu dostępu (GAP). Wszystkie inne istniejące profile 

Bluetooth korzystają z GAP. Oryginalnym celem standardu Bluetooth była wymiana kabli na krótką 

odległość. Czysta wymiana kabla emulacja RS232 jest oferowana przez profil portu szeregowego. Kilka 

innych profili, takich jak sieć obszaru osobistego (PAN) i lokalny profil lokalizacji, wykorzystuje profil 

portu szeregowego. Jeden poziom niżej w hierarchii profili to ogólny profil wymiany obiektów. Celem 

tego profilu jest opisanie, w jaki sposób wykorzystuje się warstwę wymiany obiektu IrDA (OBEX) w 

Bluetooth. OBEX może być używany do dowolnej wymiany obiektów wyższej warstwy, takiej jak 

synchronizacja, transfer plików i usługi push. Różne usługi mają różne wymagania bezpieczeństwa. 

Później omówimy wymagania bezpieczeństwa i rozwiązania dotyczące wyboru profili Bluetooth. 

Większość profili korzysta z funkcji bezpieczeństwa pasma podstawowego. Ważne jest jednak, aby 

mechanizmy zostały poprawnie zrozumiane, a dostawcy aplikacji byli świadomi zarówno siły, jak i 

ograniczeń usług zabezpieczeń na poziomie łącza. Nowe profile są ciągle rozwijane, a niektóre 

istniejące profile mogą zostać zastąpione, ponieważ dodawane są inne, obejmujące tę samą lub 

podobną funkcjonalność. Profile są uwalniane niezależnie od specyfikacji podstawowej harmonogram 

wydań. 

1.2 Podstawy bezpieczeństwa Bluetooth 

Problemy bezpieczeństwa pojawiły się od samego początku w projektowaniu systemu Bluetooth. 

Zdecydowano, że nawet w najprostszych scenariuszach użytkowania system Bluetooth powinien 

zapewniać funkcje bezpieczeństwa. Aby znaleźć właściwy poziom bezpieczeństwa, gdy zdefiniowana 

jest nowa technologia komunikacyjna, nie jest to zadanie nietrywialne, ponieważ zależy od użycia. 

Bluetooth jest wszechstronny, co dodatkowo zwiększa trudności w znalezieniu właściwego poziomu, 

jaki przewiduje system. Rozpoczynamy tę sekcję, omawiając niektóre typowe scenariusze 

użytkowników dla aplikacji Bluetooth. 

1.2.1 Scenariusze użytkownika 

W sekcji 1.1.9 dotknęliśmy profili Bluetooth. Przegląd profili pokazuje, że technologia może być 

używana w wielu różnych aplikacjach. Przegląd pokazuje również, że bardzo różne urządzenia o bardzo 

różnych możliwościach mogą wykorzystywać lokalną łączność zapewnioną przez Bluetooth. Jednak 

większość aplikacji charakteryzuje się dwiema rzeczami: wykorzystanie obszaru osobistego i łączność 

ad hoc. Mechanizmy bezpieczeństwa na poziomie łącza Bluetooth zostały zaprojektowane z myślą o 

tych dwóch cechach, a poniżej opisujemy, co rozumiemy przez sieci obszarów osobistych i łączność ad 

hoc. 

Osobiste sieci lokalne 

Koncepcja sieci osobistej jest wizją wspólną dla wielu badaczy i kierowców technologii 

bezprzewodowych. Sieć PAN składa się z ograniczonej liczby jednostek, które mają zdolność do 

tworzenia sieci i wymiany informacji. Jednostki mogą znajdować się pod kontrolą jednego użytkownika 

(tj. Jednostek komputerów osobistych) lub one mogą być kontrolowane przez różnych użytkowników 

lub organizacje. Bluetooth jest używany jako lokalny interfejs łączący różne osobiste urządzenia, takie 

jak telefony komórkowe, laptopy, urządzenia PDA, drukarki, klawiatury, myszy, zestawy słuchawkowe 

i głośniki. W związku z tym Bluetooth jest prawdziwą technologią umożliwiającą wizję PAN. Urządzenia 

są zazwyczaj (ale nie ograniczają się do) urządzeń konsumenckich. Różne urządzenia konsumenckie 

mają różnych producentów, a osobiste korzystanie z urządzenia będzie się różnić w zależności od 

osoby. Dlatego, aby zapewnić interoperacyjność pomiędzy różnymi urządzeniami osobistymi, 

bezpieczeństwo musi być w pewnym zakresie skonfigurowane przez użytkownika. Rozwiązania 

bezpieczeństwa Bluetooth zostały zaprojektowane z myślą o tym, że każdy zwykły użytkownik 



powinien być w stanie skonfigurować i zarządzać niezbędnymi działaniami bezpieczeństwa 

potrzebnymi do ochrony komunikacji. spinki do mankietów. Informacje wymieniane przez Bluetooth 

mogą być bardzo wrażliwe i podatne na podsłuch. Ponadto użytkownicy telefonów komórkowych lub 

laptopów chcieliby mieć pewność, że żadna osoba nieupoważniona (przez użytkowników) nie może 

połączyć się z osobistymi urządzeniami. Kolejną kwestią jest prywatność lokalizacji. Ludzie chcieliby 

używać swoich urządzeń Bluetooth w dowolnym miejscu bez obawy, że ktoś może śledzić ich ruchy. 

Aby zapewnić anonimowość urządzenia, ważne jest oczekiwanie użytkownika. Podsumowując, istnieją 

cztery podstawowe oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa Bluetooth: 

1. Łatwa w obsłudze i intuicyjna konfiguracja bezpieczeństwa; 

2. Ochrona poufności; 

3. Uwierzytelnianie urządzeń łączących; 

4. Anonimowość. 

Bluetooth zapewnia szyfrowanie połączenia i uwierzytelnianie. W tej książce przedstawimy możliwe 

rozwiązanie zapewniające anonimowość. Jeśli spełniono oczekiwania dotyczące łatwej w użyciu i 

zrozumiałej konfiguracji zabezpieczeń, trudno powiedzieć - przynajmniej system został 

zaprojektowany z myślą o tym celu. 

Łączność ad-hoc 

Jak wspomniano wcześniej, Bluetooth został zaprojektowany do obsługi bezprzewodowej wizji PAN. 

Czasami relacje między urządzeniami są stałe, podobnie jak połączenie między komputerem 

stacjonarnym a klawiaturą lub myszą. Innym przykładem jest połączenie między telefonem 

komórkowym a zestawem słuchawkowym. Czasami jednak chce się skonfigurować połączenia w locie 

z innym urządzeniem, które właśnie znajduje się w pobliżu. To jest połączenie ad hoc. Aby zilustrować 

ad hoc scenariusz łączności, podajemy przykład. Rozważmy spotkanie biznesowe, w którym dwie 

osoby, pracownik i odwiedzający spotykają się w pokoju wyposażonym w projektor wideo, 

zilustrowanym na rysunku  

 

 

 



Dwie osoby w pokoju niosą jeden laptop. Laptopy zawierają informacje o prezentacji, które 

użytkownicy chcieliby sobie przedstawić za pomocą projektora wideo. Ponadto, po prezentacji, 

użytkownik chciałby wysłać prezentację do pracownika. Zakładamy, że projektor wideo i laptopy 

obsługują technologię Bluetooth dla lokalnej łączności. W związku z tym mamy scenariusz PAN z 

trzema różnymi urządzeniami z obsługą Bluetooth: 

1. Projektor wideo; 

2. Laptop odwiedzający; 

3. Laptop pracownika. 

Doraźny charakter tych połączeń wynika z faktu, że nie można założyć wcześniejszego związku między 

laptopem odwiedzającego a projektorem lub między laptopem odwiedzającym a pracownikiem. 

Dlatego w celu zapewnienia bezpieczeństwa (uwierzytelniania i szyfrowania) w łączach 

komunikacyjnych, relacje bezpieczeństwa muszą być konfigurowane w locie, a często przez samych 

użytkowników. Oryginalny mechanizm parowania Bluetooth zapewnia możliwość tworzenia ad hoc 

relacji bezpieczeństwa. Jednak chciałoby się zminimalizować obciążenie użytkownika i znaleźć 

alternatywne metody ręcznych procedur. My  ponownie je przeglądamy kilkakrotnie i omawiamy 

funkcje potrzebne do tego, aby połączenia ad hoc były bezpieczne, a jednocześnie możliwie przyjazne 

dla użytkownika. W następnym rozdziale przedstawimy przegląd architektury zabezpieczeń Bluetooth. 

Najpierw jednak dokonujemy przeglądu niektórych często używanych pojęć i terminologii. 

1.2.2 Pojęcia i terminologia 

Wspomnieliśmy już, że oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa Bluetooth są związane z następującymi 

czterema aspektami (1) łatwą w użyciu i zrozumiałą konfiguracją zabezpieczeń, (2) ochroną poufności, 

(3) uwierzytelnianiem urządzeń łączących, i (4) anonimowość. Te aspekty opisują, co rozumiemy pod 

pojęciem bezpieczeństwa w tej książce. Rozważając ogólne systemy informacyjne, rozumie się, że 

bezpieczeństwo obejmuje następujące trzy aspekty: poufność, integralność i dostępność. Mechanizmy 

odnoszące się do aspektów poufności powinny zapewnić środki do zachowania prywatności informacji 

o użytkowniku. Mechanizmy integralności odnoszą się do możliwości ochrony danych przed 

nieuprawnionymi zmianami lub usunięciem. Wreszcie dostępność dotyczy aspektu, że system 

powinien być dostępny zgodnie z oczekiwaniami. Dostępność jest zatem ściśle związana z 

niezawodnością i solidnością. Porównując to z tym, co powiedzieliśmy w kontekście Bluetooth, 

widzimy, że aspekty poufności i dostępności pojawiają się w czterech oczekiwaniach bezpieczeństwa, 

chociaż można argumentować, że anonimowość jest aspektem samym w sobie. Standard Bluetooth 

nie zawiera obecnie żadnego mechanizmu ochrony integralności danych. W poniższych sekcjach 

omawiamy najpierw znaczenie poufności i integralności. Następnie podajemy bardzo zwięzły opis 

mechanizmów kryptograficznych, które są używane do osiągnięcia bezpieczeństwa. 

Poufność 

Poufność danych można osiągnąć, przekształcając oryginalne dane, często nazywane tekstem jawnym, 

w nowy tekst, zaszyfrowany tekst, który nie ujawnia treści zwykłego tekstu. Transformacja powinna 

być (warunkowo) odwracalna, pozwalając na odzyskanie jawnego tekstu z zaszyfrowanego tekstu. Aby 

tego uniknąć sama transformacja musi być utrzymywana w tajemnicy, aby zapobiec odzyskiwaniu 

jawnego tekstu, transformacja jest realizowana jako sparametryzowana transformacja, w której tylko 

kontrolujący parametr jest trzymany w tajemnicy. Parametr kontrolujący nazywany jest kluczem, a 

transformacja nazywana jest szyfrowaniem. Dobry mechanizm szyfrowania ma tę właściwość, że chyba 

znana jest wartość klucza, praktycznie niemożliwe jest odtworzenie tekstu jawnego lub klucza z 



zaszyfrowanego tekstu. To, co właściwie "praktycznie nieosiągalne" oznacza nie jest dokładnie 

zdefiniowane. Co więcej, to, co dziś jest niewykonalne, jutro może być wykonalne. Dobrą miarą jakości 

mechanizmu szyfrowania jest to, że nawet jeśli znanych jest bardzo wiele zwykłego tekstu i 

odpowiednich komunikatów szyfrogramu, ilość pracy do złamania szyfru (np. Odzyskanie klucza) jest 

w tej samej kolejności, co liczba kombinacji klawiszy . Innymi słowy, złamanie szyfrów jest 

równoznaczne z pełnym przeszukaniem przez przestrzeń kluczy. 

Integralność 

Drugi aspekt bezpieczeństwa, czyli integralność, polega na zapewnieniu, że dane nie zostały zastąpione 

lub zmodyfikowane bez autoryzacji podczas transportu lub przechowywania. Integralności nie należy 

mylić z uwierzytelnianiem lub identyfikacją peer, które można wykorzystać do weryfikacji komunikacji 

w trakcie konfigurowania połączenia. Uwierzytelnianie rówieśnicze gwarantuje tylko nawiązanie 

połączenia z domniemanym węzłem równorzędnym, podczas gdy integralność wiadomości dotyczy 

autentyczności przesyłanych wiadomości. Ochrona integralności przesyłanych danych nie jest częścią 

standardu Bluetooth. 

Mechanizmy symetryczne i asymetryczne 

Mechanizmy kryptograficzne rozróżnia się jako klucze symetryczne lub klucze asymetryczne. 

Mechanizmy symetryczne to mechanizmy, za pomocą których łączące się strony korzystają z tego 

samego tajnego klucza. Jest, że tak powiem, sytuacja symetryczna między stronami. Jeśli mechanizm 

dotyczy szyfrowania plików, powiedzmy, to odbiornik może nie tylko odszyfrować pliki otrzymane z 

nadajnika, ale w rzeczywistości odbiornik jest w stanie odszyfrować zaszyfrowane pliki, które zostały 

wygenerowane przez sam odbiornik. Tak więc odbiornik nie może twierdzić, że odszyfrowane dane 

rzeczywiście został wysłany przez nadawcę. Mechanizmy symetryczne (czasami używamy także 

schematów wyrazów) są również nazywane mechanizmami tajnego klucza. Ważną właściwością 

mechanizmów symetrycznych jest to, że transport klucza od wysyłającego do strony odbiorcy musi być 

realizowany w taki sposób, aby żadna informacja o kluczu nie wyciekła na zewnątrz. Ta potrzeba 

kluczowego transferu stanowi podstawowy problem w kluczowym zarządzaniu. Szyfrowanie dużych 

bloków danych jest często realizowane poprzez symetryczne mechanizmy szyfrowania, ponieważ są 

one szybsze niż mechanizmy asymetryczne. Mechanizmy tajnego klucza mają długą historię, a wiele 

wariantów jest znanych i używanych. Główne dwa typy tajnych mechanizmów to szyfrowanie blokowe 

i strumieniowe. Mechanizmy asymetryczne są mechanizmami, które realizują parę transformacji 

szyfrowania i deszyfrowania, dla której klucze dla odpowiednich transformacji nie są takie same. W 

rzeczywistości domaga się, aby jednego z kluczy nie można było odzyskać od drugiego. Stąd klucze po 

stronie wysyłającej i odbierającej mają asymetrię w swoich właściwościach. Wywoływane są również 

mechanizmy asymetryczne mechanizmy klucza publicznego. To nazewnictwo wynika z faktu, że w 

przypadku mechanizmu asymetrycznego mówi się o parze prywatnej i klucza publicznego. Klucz 

prywatny jest trzymany w tajemnicy przed wszystkimi, a klucz publiczny jest dostępny dla wszystkich 

(tj. jest upubliczniane). Mechanizmy asymetryczne rozwiązują niektóre z kluczowych problemów z 

dystrybucją, które pojawiają się w aktywacji mechanizmów symetrycznych. Ta korzyść wynikająca z 

mechanizmów asymetrycznych jest jednak często rozpieszczana przez konieczność posiadania 

dowodów na powiązanie między kluczem publicznym a podmiotem, który twierdzi, że jest właścicielem 

(kluczem prywatnym). Powszechnym rozwiązaniem tego problemu jest użycie tak zwanych 

certyfikatów. Takie certyfikaty wiążą klucz publiczny z tożsamością i są wydawane przez wspólnego 

zaufanego agenta. Systemy klucza publicznego są asymetrycznymi mechanizmami kryptograficznymi. 

Dwa klucze związane z parą transformacji szyfrowania i deszyfrowania są nazywane odpowiednio 

kluczem publicznym i kluczem prywatnym. Razem tworzą parę publiczną i klucz prywatny. W 

systemach klucza publicznego klucza prywatnego nie można odzyskać za pomocą praktycznych 



środków z klucza publicznego lub innych publicznie znanych informacji w tym zakresie. Najbardziej 

znane schematy klucza publicznego to programy Rivest, Shamir, Adleman (RSA) i Diffie-Hellman. Obie 

pochodzą z początków kryptografii publickey w 1970 roku. Diffie-Hellman jest używany do 

ustanawiania kluczy, a RSA do przesyłania kluczy, szyfrowania lub podpisów cyfrowych. 

Szyfry blokowe i strumieniowe 

Szyfrowanie blokowe to symetryczne mechanizmy kryptograficzne, które przekształcają stałą ilość 

danych tekstowych (blok) na blok danych zaszyfrowanych za pomocą klucza i które mają odwrotną 

transformację przy użyciu tego samego klucza (jak użyto do szyfrowania transformacja). Patrz rysunek  

(a). 

 

Szyfrowanie blokowe jest bardzo przydatne jako cegiełka do uzyskania innych mechanizmów 

kryptograficznych, takich jak mechanizmy uwierzytelniania. W Bluetooth, szyfr blokowy SAFER + jest 

używany w ten sposób, jako zostaną opisane w sekcji kolejnej. Szyfr strumienie jest drugim głównym 

typem symetrycznych mechanizmów kryptograficznych. Tutaj strumień (sekwencja) symboli w postaci 

zwykłego tekstu jest przekształcany symbolicznie za pomocą symbolu w sekwencji symboli 

zaszyfrowanego tekstu przez dodanie, symbolu za pomocą symbolu, tak zwanego strumienia klucza do 

sekwencji symboli w postaci zwykłego tekstu. Patrz rysunek (b).Szyfry strumieniowe mają trywialną 

odwrotną transformację. Po prostu wygeneruj ten sam strumień klucza i odejmij jego symbole od 

strumienia symboli szyfrów. Bluetooth wykorzystuje szyfrowanie strumienia E0 do szyfrowania danych 

przesyłanych za pośrednictwem łączy radiowych. 

Poświadczenie 

Uwierzytelnienie to procedura, za pomocą której jednostka (weryfikator) może przekonać się o 

(poprawnej) tożsamości innej jednostki (wnioskodawcy), z którą się komunikuje. Zauważ, że w 

kryptografii często określa się to jako identyfikację, a uwierzytelnianie jest zarezerwowane dla 

odniesienia do autentyczności (wiadomości lub danych), to znaczy problemu potwierdzenia, że 

odebrana wiadomość jest autentyczna (wysłana przez nadawcę). Tutaj używamy definicji 

uwierzytelniania, która jest używana w wielu (komórkowych) systemach komunikacyjnych], czyli 

odnosi się do procesu sprawdzania spójności kluczy linków w zaangażowanych urządzeniach Bluetooth 

wymienianych podczas procedury parowania. 

Upoważnienie 

Autoryzacja to proces udzielania komuś pozwolenia na wykonanie lub dostęp do czegoś. W przypadku 

Bluetooth oznacza to, czy zdalne urządzenie ma prawo dostępu do usługi na hoście lokalnym i jakie 

uprawnienia do niej uzyskać. Zwykle wiąże się to z pewną formą interakcji użytkownika. Alternatywnie 



przyznanie dostępu do usług może podlegać ustawieniom specyficznym dla urządzenia. Czasami 

autoryzacja odnosi się zarówno do administrowania ustawieniami uprawnień systemu, jak i 

faktycznego sprawdzania wartości uprawnień, gdy urządzenie uzyskuje dostęp. 

II 

Omówienie architektury zabezpieczeń Bluetooth 

Wymagania bezpieczeństwa w różnych scenariuszach użytkowania Bluetooth znacznie się różnią. Na 

przykład zabawka zdalnie sterowana i zdalnie sterowany robot przemysłowy stanowią przypadki użycia 

o zasadniczo różnych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa. Architektura zabezpieczeń Bluetooth 

została zaprojektowana tak, aby zapewnić wbudowane funkcje bezpieczeństwa nawet w najprostszych 

przypadkach, a jednocześnie zapewniać odpowiednie wsparcie zapewniające bezpieczeństwo w 

wymagających przypadkach, takich jak te, w których  urządzenia Bluetooth są używane w środowisku 

sieciowym. Ta część zawiera przegląd architektury zabezpieczeń Bluetooth, zaczynając od opisu 

różnych typów kluczy, które są używane, w jaki sposób szyfrowanie jest zorganizowane i jak wszystkie 

podstawowe funkcje są kontrolowane za pomocą trybów bezpieczeństwa, aby osiągnąć różne relacje 

zaufania. 

2.1 Rodzaje kluczy 

Zabezpieczenia zapewniane przez rdzeń Bluetooth opierają się na wykorzystaniu kryptograficznych 

mechanizmów symmetrickey do uwierzytelniania, szyfrowania łączy i generowania kluczy. W związku 

z tymi mechanizmami stosuje się wiele różnych typów kluczy. W przypadku łącza Bluetooth łącze to 

kanał komunikacyjny ustanowiony między dwoma urządzeniami Bluetooth. Aby sprawdzić, czy łącze 

jest ustanowione między właściwymi urządzeniami, procedura uwierzytelniania między dwoma 

urządzeniami została wprowadzona. Mechanizm uwierzytelniania w tej procedurze używa tak 

zwanego klucza łącza. Jak się później dowiemy, istnieje kilka różnych rodzajów kluczy linków. Klucze 

łącza są używane nie tylko do uwierzytelniania. Są również używane do wyprowadzania klucza 

kontrolującego szyfrowanie danych przesyłanych za pośrednictwem łącza. Dzięki temu szyfrowaniu 

realizowana jest poufność przesyłanych danych. Odpowiedni mechanizm szyfrowania wykorzystuje 

klucz szyfrowania łącza. Mówiąc wprost, klucz łącza jest używany do uwierzytelniania między dwoma 

urządzeniami i uzyskiwania klucza szyfrowania łącza. Klucz połączenia jest tworzony podczas 

parowania dwóch urządzeń. Sekcja 2.2 zawiera więcej informacji na temat parowania i używania 

kluczy-kluczy. Zanim omówimy mechanizm parowania, warto wyjaśnić warunki, w których nastąpi 

komunikacja między dwoma urządzeniami. Ważne jest rozróżnienie dwóch ważnych stanów. Po 

pierwsze, mamy stan, w którym urządzenie chce nawiązać połączenie z urządzeniem, z którym nie 

zostało sparowane. Po drugie, mamy stan, w którym urządzenie chce się komunikować z urządzeniem 

zostało sparowane . Oczywiście urządzenie może, w wyniku nieprawidłowego działania lub 

wymuszonego resetowania, utracić informacje dotyczące parowania związane z urządzeniem. W takiej 

sytuacji urządzenie powinno wrócić do stanu niesparowania. Operacja parowania spowoduje, że klucz 

połączenia będzie używany przez dwa urządzenia do uwierzytelniania i generowania klucza 

szyfrowania łącza bezpośrednio po powiązaniu i w późniejszych instancjach. System Bluetooth 

rozpoznaje dwa rodzaje kluczy linków: klucze półsekwencyjne i tymczasowe. Ponadto rozróżnia się 

dwa rodzaje semipermanentnych kluczy (link): klucze jednostek i klawisze kombinacji. Kluczem 

jednostkowym jest klucz łącza, który jednostka generuje samodzielnie i wykorzystuje jako klucz łącza 

do dowolnego innego urządzenia (Bluetooth), a klucz kombinowany to klucz, który urządzenie 

generuje we współpracy (połączeniu) z innym urządzeniem. Dlatego każdy klucz jednostki, który ma 

określone urządzenie, może być znany wielu innym urządzeniom, podczas gdy każdy klucz kombinacji 

jest znany tylko sobie i urządzeniu, z którego został wygenerowany. Klucze jednostek można 



bezpiecznie używać tylko wtedy, gdy istnieje pełne zaufanie między urządzeniami sparowanymi z tym 

samym kluczem urządzenia. Wynika to z faktu, że każde sparowane urządzenie może podszywać się 

pod każde inne urządzenie z tym samym kluczem. Od wersji Bluetooth 1.2 nie jest zalecane używanie 

kluczy jednostek. Jednak ze względów związanych ze starszymi wersjami klucze jednostek nie zostały 

całkowicie usunięte ze specyfikacji. Oprócz kombinacji i kluczy jednostek używane są dwa inne typy 

kluczy: klucze inicjalizacyjne i klucze główne. To są klucze tymczasowe. Klucz inicjujący jest kluczem 

krótkotrwałym, który istnieje podczas parowania dwóch urządzeń. Klucz główny to klucz łącza, który 

master generuje przed skonfigurowaniem zaszyfrowanej komunikacji rozgłoszeniowej z kilkoma 

urządzeniami podrzędnymi. Oprócz kluczy linków mamy również trzy klucze szyfrujące: klucz 

szyfrowania KC, ograniczony klucz szyfrujący K 'C i klucz KP. Klucz szyfrowania jest głównym kluczem 

kontrolującym szyfrowanie. Ponieważ klucz ten może mieć długość (w bitach), który przekracza 

ograniczenia prawne dotyczące maksymalnie dozwolonej długości klucza, KC nie jest używane 

bezpośrednio, ale jest zastępowane przez ograniczony klucz szyfrujący K 'C, którego liczba niezależnych 

bitów może być wybrana spośród 8, 16,. . . , 128 bitów. Obecnie niewiele jest powodów, aby 

akceptować klucze o długości mniejszej niż 128 bitów, ponieważ przepisy eksportowe zostały 

złagodzone od czasu pierwotnego projektu systemu Bluetooth. Pochodzi bezpośrednio od KC. 

Ostatecznie, klucz danych jest kluczem szyfrującym pochodzącym z ograniczonego klucza szyfrującego 

K 'C.  Ten klucz jest początkowym stanem silnika szyfrującego przed wygenerowaniem sekwencji 

nakładki. Podsumowanie różnych typów kluczy można znaleźć w tabeli  

 

2.2 Parowanie i interakcja użytkownika 

Jak wspomniano wcześniej, parowanie dwóch urządzeń jest procedurą, za pomocą której dwa 

urządzenia ustanawiają wspólny sekret, z którego mogą korzystać, gdy ponownie się spotkają. 

Parowanie wymaga interakcji użytkownika, na przykład wprowadzenia klucza-klucza.1 Patrz rysunek 

2.1 (a). 

 



System Bluetooth pozwala, aby klucz dostępu miał długość 128 bitów. Tak duża wartość hasła będzie 

raczej nieprzydatna dla użytkownika do ręcznego wprowadzania danych. Ta funkcja umożliwia jednak 

zastosowanie automatycznego schematu klucza o wyższym poziomie, który może "podać" uzgodniony 

klucz dostępu do procedury parowania. Zobacz rysunek 2.1 (b). Schemat umowy klucza wysokiego 

poziomu może być protokołem sieci lub protokołu TLS (Transport Layer Security). Przykładami takich 

protokołów są protokoły Internet Engineering Task Force (IETF) TLS [1] i Internet Key Exchange (IKE). 

Istnieją dwa rodzaje kluczy-kluczy w terminologii Bluetooth: zmienny klucz dostępu i stały klucz 

dostępu. Pierwszy typ reprezentuje klucz-klucz, który można dowolnie wybierać w instancji parowania. 

Wymaga to interakcji z użytkownikiem w celu zasilenia urządzenia Bluetooth odpowiednią wartością 

klucza dostępu. Ta interakcja jest najprawdopodobniej realizowana za pomocą klawiatury lub 

klawiatury numerycznej. Przykładem typowego urządzenia ze zmiennym kluczem dostępu jest telefon 

komórkowy. Natomiast ustalony klucz dostępu nie może być wybierany arbitralnie kiedy jest to 

potrzebne. Zamiast tego należy użyć wcześniej określonej wartości. Ten typ klucza dostępu jest 

używany, gdy nie ma interfejsu użytkownika do wprowadzania wartości do urządzenia Bluetooth. 

Oczywiście, aby parowanie działało, tylko jedno urządzenie może mieć ustalony klucz dostępu (chyba 

że oba urządzenia mają ten sam stały klucz dostępu). Przykładami urządzeń wymagających stałych 

kluczy dostępu są myszy i zestawy słuchawkowe z obsługą Bluetooth. Gadżety te są dostarczane z 

fabrycznie ustawionym kluczem dostępu po dostarczeniu do klienta. Należy pamiętać, że ustalony 

klucz dostępu nie musi być "ustalony" w tym sensie, że nigdy nie można go zmienić. Korzystnie, 

użytkownik może w jakiś sposób zmienić ustalony klucz dostępu. W niektórych sytuacjach można użyć 

połączenia przewodowego, na przykład podłączając zewnętrzną klawiaturę i zmieniając klucz dostępu. 

Jest to możliwe tylko w tym przypadku jest trudne dla każdego, ale prawowitego właściciela, aby 

uzyskać fizyczny dostęp do danego urządzenia Bluetooth. Bardziej interesujące jest umożliwienie 

zmiany przez Bluetooth przy użyciu już sparowanego urządzenia (wyposażonego w niezbędny interfejs 

użytkownika) za pośrednictwem bezpiecznego połączenia. Oznacza to, że użytkownik łączy się z 

urządzeniem za pomocą ustalonego klucza dostępu, uwierzytelnia się i żąda zaszyfrowania łącza, zanim 

nowa wartość klucza-klucza może zostać wysłana do zdalnego urządzenia. Nowa wartość zastępuje 

starą i staje się stałym kluczem do użycia w kolejnych parach. 

2.3 Uwierzytelnianie 

Urządzenie Bluetooth w stanie, w którym można się połączyć, akceptuje żądania połączeń z innych 

urządzeń. Oznacza to, że istnieje ryzyko, że połączone urządzenie zostanie podłączone i zaatakowane 

przez złośliwe urządzenie. Oczywiście, można tego uniknąć, nie wprowadzając stanu, w którym można 

się połączyć. Z drugiej strony oznacza to, że nie można ustanowić żadnych połączeń Bluetooth. W 

związku z tym istnieje potrzeba bezpiecznego zidentyfikowania innego partnera komunikacyjnego, tak 

aby połączenia z nieznanych urządzeń można odmówić. Identyfikacja urządzenia odbywa się za 

pośrednictwem mechanizmu uwierzytelniania Bluetooth. Procedura uwierzytelnienia jest tak zwanym 

schematem wyzwanie-odpowiedź, w którym urządzenie weryfikatora wysyła losowe wyzwanie do 

urządzenia zgłaszającego i oczekuje w zamian prawidłowej wartości odpowiedzi. Procedura 

uwierzytelniania jest tylko jednym sposobem i jeśli potrzebne jest wzajemne uwierzytelnianie, 

procedura musi zostać powtórzona z weryfikatorem i przełączonymi rolami roszczeniowymi. 

2.4 Powiązanie prywatności 

Ze wszystkich aspektów bezpieczeństwa napotykanych w scenariuszach bezprzewodowych najłatwiej 

zrozumieć ten, który dotyczy poufności. Podsłuch na transmisję radiową można uzyskać bez ujawniania 

niczego ofierze. Fale radiowe są dookólne i przechodzą przez ściany (przynajmniej w pewnym stopniu). 

Można sobie łatwo wyobrazić ukrywanie małego odbiornika radiowego na tyle blisko, aby 

przechwytywać wiadomości wysyłane przez użytkownika, bez ujawniania jego obecności nikomu, kto 



nie wie, gdzie go szukać. Może to być nawet możliwe bez fizycznego dostępu do pomieszczeń, w 

których używane są urządzenia Bluetooth. Jeśli ściany otaczające obszar użytkownika nie chronią w 

pełni transmisji radiowych, podsłuch może odbywać się poza tym pomieszczeniem. Początkowo 

Bluetooth był przewidziany jako prosta technologia wymiany kabli. W przypadku niektórych aplikacji 

(takich jak synchronizacja urządzenia) zastąpienie przewodu radiem ma wpływ na poufność. Pożądane 

było, aby użytkownik nie odczuł spadku poufności podczas porównywania połączenia 

bezprzewodowego z rozwiązaniem przewodowym. W związku z tym postanowiono sprawdzić, jakiego 

rodzaju środki bezpieczeństwa były potrzebne, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony komunikacji 

Bluetooth. W przeciwieństwie do tego, co czasami twierdzono, schemat przeskoku częstotliwości 

używany w Bluetooth nie zapewnia rzeczywistej ochrony przed podsłuchem. Po pierwsze, nie ma 

sekretu zaangażowanego w generowanie sekwencji odwiedzanych kanałów - jest on określony przez 

LAP mistrza i zegar natywny. Oczywiście te dwie zmienne nie są tajne. Przeciwnicy mogą mieć pełną 

wiedzę o nich, podążając za nimi ruch zapytania / strona procedury poprzedzający połączenie, które 

teraz podsłuchują. Alternatywnie, przeciwnicy mogą po prostu połączyć się z głównym, aby 

automatycznie uzyskać wszystkie niezbędne informacje. Po drugie, wykorzystuje się tylko 79 kanałów. 

Dzięki równoległemu uruchamianiu wielu odbiorników (po jednym na każdy kanał) i nagrywaniu całego 

ruchu, ataki w trybie offline wydają się możliwe po nałożeniu wszystkich 79 nagrań. 

2.4.1 Chroń łącze 

Ważne jest, aby zrozumieć, że protokół Bluetooth określa bezpieczeństwo dla łącza między 

jednostkami radiowymi, a nie dla całej ścieżki od źródła do miejsca docelowego w warstwie aplikacji. 

Wszystkie protokoły i profile wymagające ochrony typu end-to-end będą musiały sami to zapewnić. 

Implikacje są oczywiste w scenariuszach punktu dostępowego, w których aplikacja zdalna może działać 

na jednostce oddalonej o tysiące kilometrów, a routing ruchu obejmuje wiele nieznanych linków 

oprócz krótkiego połączenia radiowego między lokalną jednostką a punktem dostępowym. Ponieważ 

użytkownik nie ma nad tym kontroli, bezpieczeństwo na wyższych poziomach jest zrozumiałym 

warunkiem wstępnym do zapewnienia poufności przez cały czas. Jednak nawet w przypadku, gdy 

źródło i adres docelowy znajdują się w pobliżu urządzeń PDA i istnieje tylko jedno bezpośrednie łącze 

Bluetooth pomiędzy nimi, należy pamiętać, że zabezpieczenia Bluetooth odnoszą się tylko do łącza 

radiowego. Kto naprawdę kontroluje drugą stronę? Czy złośliwe oprogramowanie może uzyskać 

dostęp i sterować radiem Bluetooth? 

2.4.2 Algorytm szyfrowania 

Jeśli chodzi o wybór algorytmu szyfrowania, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: 

• Algorytmiczna złożoność; 

• Złożoność wdrożenia; 

• Wytrzymałość szyfrów. 

Algorytmiczna złożoność odnosi się do liczby obliczeń potrzebnych do szyfrowania i odszyfrowywania, 

podczas gdy złożoność implementacji odnosi się do wielkości implementacji na krzemie. Te dwa 

elementy sprowadzają się do zużycia energii i decydujących o kosztach właściwości zasilanych 

bateriami urządzeń Bluetooth. Złożony algorytm prawie na pewno wymaga większego śladu na 

krzemie niż prosty algorytm, co prowadzi do wyższych kosztów. Do implementacji czasami może być 

prędkość uzyskana z dedykowanego sprzętu sprzedawane pod kątem elastyczności i mniejszego 

rozmiaru za pomocą programowalnego komponentu, takiego jak procesor sygnału cyfrowego (DSP) 

lub mała jednostka centralna (CPU). W przypadku takich rozwiązań zwiększona złożoność 



algorytmiczna będzie nieuchronnie wymagała wyższej częstotliwości taktowania, co również zwiększa 

zużycie energii. Ostatni element na liście może być najważniejszy. Jeśli algorytm szyfrowania okaże się 

podatny na jakiś "prosty" atak, cała podstawa prywatności łącza spada. Oczywiście kwestia, czy atak 

jest "prosty", czy też nie, pozostaje do omówienia, ale, ogólnie rzecz biorąc, nawet najmniejsze 

podejrzenie co do siły wystarcza, aby rzucić wątpliwości na ogólną jakość systemu. Nie myl 

algorytmicznej złożoności szyfrowania / deszyfrowania z siłą szyfru. W rzeczywistości celem jest 

utrzymanie niskiej złożoności algorytmu przy jednoczesnej złożoności obliczeniowej dla wszystkich 

rodzajów ataków tak wysokiej jak możliwy. Bluetooth wdraża szyfr strumieniowy o pożądanych 

właściwościach małego i prostego rozwiązania sprzętowego, a jednocześnie jest trudny do złamania. 

Strumień klucza jest dodawany modulo 2 do sekwencji informacji. Tak więc schemat jest symetryczny, 

ponieważ ten sam klucz jest używany do szyfrowania i deszyfrowania. Oznacza to, że ten sam sprzęt 

może być używany do szyfrowania i odszyfrowywania, co aktywnie ogranicza rozmiar implementacji. 

Co więcej, szyfry strumieniowe są budowane efektywnie z wykorzystaniem liniowych rejestrów 

przesuwnych (LFSR), które pomaga jeszcze bardziej zmniejszyć rozmiar matrycy. Szyfrowanie / 

odszyfrowywanie składa się z trzech identyfikowalnych części: inicjalizacji klucza danych, generowania 

bitów strumienia klucza, i wreszcie faktycznego procesu szyfrowanie i odszyfrowywanie danych. 

Funkcje te są przedstawione na rysunku 

 

Klucz ładunku jest generowany z różnych bitów wejściowych, które są "randomizowane" przez 

uruchomienie generatora generowania klucza przez pewien czas. Następnie klucz danych jest używany 

jako stan początkowy dla generatora strumienia klucza w procesie szyfrowania. Ponieważ zespół 

generujący sekwencję jest wykorzystywany również do generowania klucza danych, implementacja 

koncentruje się głównie na tym część. Ostatnia część składa się po prostu z XORing2 bitów strumienia 

klucza z wychodzącym strumieniem danych (do szyfrowania) lub demodulowanej odebranej sekwencji 

(do odszyfrowania). Wybór szyfru strumieniowego był w dużej mierze oparty na rozważaniach 

dotyczących implementacji. Oczywiście, generator strumienia klucza musi spełniać cały szereg 

właściwości, aby był przydatny do celów kryptograficznych. Na przykład sekwencja musi mieć duży 

okres i dużą liniową złożoność oraz spełniać standardowe testy statystyczne i kryptograficzne. Jak 

widać na rysunku powyższym, istnieją pewne parametry związane z tworzeniem klucza danych, KP. 

Tajny, ograniczony klucz szyfrowania K 'C jest generowany przez obie jednostki w momencie podjęcia 

decyzji o włączeniu szyfrowania. Ten klucz jest ustalony na czas trwania sesji lub do momentu podjęcia 

decyzji o użyciu klucza tymczasowego (który będzie wymagał zmiany klucza szyfrowania). Mimo że 

ograniczony klucz szyfrowania zawsze składa się z 128 bitów, jego prawdziwa entropia będzie się różnić 

od 8 do 128 bitów (w krokach po 8 bitów), w zależności od wyniku negocjacji klucza połączenia, którą 

muszą wykonać zaangażowane jednostki, zanim będzie można rozpocząć szyfrowanie. Adres odnosi 



się do 48-bitowego adresu modułu Bluetooth urządzenia nadrzędnego, natomiast zegar ma 26 bitów 

od zegara macierzystego urządzenia master. Wreszcie, istnieje 128-bitowa liczba losowa, która jest 

zmieniana za każdym razem, gdy zmienia się klucz szyfrowania. Numer ten jest wydawany przez 

administratora przed wejściem w tryb szyfrowania i tak właśnie jest wysłane w postaci zwykłego tekstu 

w powietrzu. Ma to na celu wprowadzenie większej wariancji do generowanego klucza danych. W 

technologii Bluetooth bity strumienia klucza są generowane przez metodę wyprowadzoną z 

generatora szyfrującego strumień sumacyjny w Massey i Rueppel. Ta metoda jest dobrze zbadana i 

dobre szacunki jej wytrzymałości w odniesieniu do istnieją obecnie znane metody kryptoanalizy. 

Wiadomo, że generator sumatorów ma pewne słabości, które można wykorzystać w atakach 

korelacyjnych, ale dzięki wysokiej częstotliwości resynchronizacji generatora ataki te nie będą 

praktycznymi zagrożeniami dla Bluetooth. 

2.4.3 Tryb działania 

Nie wszystkie bity pakietu Bluetooth są szyfrowane. Kod dostępu, składający się z preambuły, słowa 

synchronizującego i zwiastuna, musi być czytelny dla wszystkich jednostek, aby mogły one odnieść 

sukces w fazie zbierania odbiornika (tj. W blokowaniu na sygnał radiowy). Ponadto, wszystkie jednostki 

piconetu muszą mieć możliwość odczytania nagłówka pakietu, aby sprawdzić, czy wiadomość jest dla 

nich, czy nie. Dlatego też tylko ładunek jest zaszyfrowany. Szyfrowanie odbywa się po dodaniu CRC, ale 

przed zastosowaniem opcjonalnego kodu korekcji błędu. Zasada jest zilustrowana na rysunku  

 

 

Podczas generowania klucza danych użyto bitów od 1 do 26 zegara głównego. Oznacza to zmianę 

klucza wynikowego dla każdej szczeliny, ponieważ bit 1 przełącza się co 625 μs. Jednak klucz ładunku 

jest generowany tylko na początku pakietu; pakiety multislot nie wymagają zmiany klucza ładunku 



podczas przechodzenia granicy szczeliny w pakiecie. W konsekwencji, dla każdego obciążenia pasma 

podstawowego Bluetooth, generator strumienia klucza zostanie zainicjowany z innym stanem 

początkowym. Ta częsta zmiana stanu początkowego jest kluczowym czynnikiem jego odporności na 

ataki korelacyjne. Faza inicjalizacji zajmuje trochę czasu. Zasadniczo, parametry wejściowe są 

ładowane do rejestrów przesuwnych generatora strumienia klucza, który jest następnie uruchamiany 

w celu wygenerowania 200 bitów wyjściowych. Spośród nich ostatnie 128 zostało zachowanych, a 

następnie ponownie załadowanych do rejestrów przesuwnych. Operacje te ograniczają szybkość 

zmiany z jednego klucza danych na inny. Na szczęście Bluetooth określa przestrzeń ochronną między 

końcem ładunku a początkiem następnego z co najmniej 3 259 μs. Przestrzeń strażnicza istnieje po to, 

aby umożliwić ustabilizowanie syntezatora częstotliwości radia na następnym kanale używanym przed 

rozpoczęciem następnego pakietu. W tym czasie (i, w zasadzie, również podczas 72 + 54 μs kodu 

dostępu tekstowego i nagłówka pakietu) inicjowanie klucza danych może być uruchomione bez 

zakłócania procesu szyfrowania lub deszyfrowania. Zasadę pokazano na rysunku 

 

 

2.4.4 Unicast i broadcast 

Szyfrowanie rozgłoszeniowe stanowi niewielki problem ze względu na paradygmat punkt-punkt 

stosowany w Bluetooth. Zasadniczo, niezależnie od siebie, urządzenie slave jest świadome tylko o 

piconecie. W ten sposób niewolnik nie ma żadnego powiązania z innymi członkami niewolników. W 

szczególności każdy link w piconecie używa różnych kluczy szyfrowania, ponieważ wszystkie są oparte 

na odpowiednich kluczach łącza. Jeśli kapitan chciałby wysłać zaszyfrowaną wiadomość do wszystkich 

swoich niewolników, może to zrobić za pomocą indywidualnie zaadresowanych wiadomości (zwanych 

również wiadomościami unicast), które wprowadzą niepotrzebne koszty ogólne. Lepszą alternatywą 

jest dla kapitana, aby zmienić wszystkie klucze łącza na klucz tymczasowy, klucz główny. Na tej 

podstawie wszystkie urządzenia są w stanie wygenerować wspólny klucz szyfrujący, który może być 

wykorzystywany w transmisjach rozgłoszeniowych, które adresują jednocześnie wszystkie urządzenia 

podrzędne. Wadą tego podejścia jest to, że nie jest możliwe łączenie bezpiecznego ruchu emisji 

pojedynczej z bezpiecznym ruchem transmisji. Użytkownik musi załatwić jedną z nich naraz. Powodem 

jest struktura pakietu i wymagany czas inicjalizacji dla klucza ładunku. Wiadomość rozgłoszeniowa jest 

identyfikowana z zerowego LT_ADDR, podczas gdy wiadomości unicast mają niezerowy LT_ADDR. To 

3-bitowe pole adresu jest częścią nagłówka ładunku. Dopóki informacja ta nie zostanie odebrana i 

zinterpretowana, odbiorca może zdecydować, czy klucz danych powinien być oparty na kluczu 

szyfrowania stosowanym do emisji pojedynczej lub transmisji. Do tego czasu jest zbyt mało czasu 

(mniej niż 48 μs), aby wygenerować klucz danych użyteczności zanim zostanie odebrane ładunek 

pakietowy, o ile nie zostanie użyty bardzo szybki sprzęt (tj. Z dużą częstotliwością zegara). To jednak 

stawia nierealistyczne wymagania sprzętowi szyfrującemu i zwiększa koszty oraz zużycie energii. 



Niewłaściwe jest również używanie klucza szyfrowania rozgłaszania dla ruchu unicast, ponieważ 

wszystkie urządzenia w piconecie są w stanie to rozszyfrować. 

2.5 Polityka bezpieczeństwa komunikacji 

Bezpieczeństwo zawsze przychodzi na wysokości wyższej złożoności. Dlatego mechanizmy 

bezpieczeństwa powinny być stosowane tylko wtedy, gdy są naprawdę potrzebne. Kiedy i jak korzystać 

z mechanizmów, określają zasady bezpieczeństwa urządzenia. Standard Bluetooth zapewnia kilka 

podstawowych zasad egzekwowania zabezpieczeń na poziomie łącza i budowania bardziej 

zaawansowanych polityk bezpieczeństwa za pośrednictwem trzech zdefiniowanych trybów 

zabezpieczeń. Jednym z oczywistych wyborów w zakresie ochrony komunikacji Bluetooth jest 

stosowanie wbudowanych mechanizmów bezpieczeństwa na poziomie łącza. Uwierzytelnianie i 

szyfrowanie są zapewniane na poziomie pasma podstawowego. Korzystanie z wbudowanych 

mechanizmów ma tę zaletę, że chroni wszystkie warstwy powyżej poziomu łącza (w tym komunikaty 

kontrolne). Mechanizmy zabezpieczające na poziomie łącza można włączać i wyłączać. Polityka 

bezpieczeństwa określa, czy urządzenie wymaga uwierzytelnienia i / lub szyfrowania. Jednym z bardzo 

prostych podejść jest żądanie maksymalnego bezpieczeństwa na poziomie łącza, czyli zarówno 

uwierzytelniania i szyfrowanie dla wszystkich połączeń. Jest to "zawsze aktywna" polityka 

bezpieczeństwa na poziomie łącza. Taka prosta polityka ma kilka zalet. Po pierwsze złożoność jest 

niska. Ponadto zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dla wszystkich lokalnych połączeń i jest łatwy 

do wdrożenia. Wreszcie, użytkownik jest łatwy w obsłudze i zrozumieniu polityki bezpieczeństwa. Ten 

rodzaj stałej polityki i wymuszania bezpieczeństwa jest obsługiwany przez tryb zabezpieczeń Bluetooth 

3. Aby ta polityka była wygodna dla użytkownika, konieczne są niezbędne klucze. Jeśli można założyć 

lub faktycznie wymagać, aby tak się stało, można zastosować prostą, zawsze aktywną politykę, a 

mechanizmy bezpieczeństwa są bardzo łatwe w obsłudze. Oczywiście, ta polityka również ma pewne 

wady: 

• Jeśli nie ma wymaganych kluczyków, nie można ustanowić połączenia lub klucze muszą zostać 

wygenerowane i wymienione podczas tworzenia połączenia. 

• Jeśli nie ma niezbędnych kluczyków, a wymiany kluczy nie można wykonać automatycznie, 

użytkownicy muszą być zaangażowani i muszą zrozumieć, co się dzieje. 

Ta druga implikacja może być poważną wadą, gdy faktyczna usługa nie wymaga żadnego 

zabezpieczenia. W takim przypadku użytkownik będzie musiał wykonać procedurę bezpieczeństwa dla 

usługi, która może wymagać szybkiego i wygodnego działania. Niektóre urządzenia mogą uruchamiać 

tylko usługi o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa, co w konsekwencji nie spowoduje żadnego 

problemu. Z drugiej strony urządzenia używane w miejscach publicznych do wyszukiwania informacji 

lub wymiany z pewnością nie będą miały wysokiego poziomu bezpieczeństwa wymagania dla 

wszystkich jego połączeń, a osoby korzystające z takich usług prawdopodobnie nie zaakceptują 

żadnych żmudnych procedur bezpieczeństwa. Dlatego potrzebna będzie polityka, która wymaga 

bezpieczeństwa na poziomie łącza dla niektórych usług i utrzymuje niektóre usługi całkowicie 

"otwarte". W praktyce oznacza to, że urządzenie będzie wymagało wspólnego hasła z jakimś innym 

urządzeniem, a jednocześnie urządzenie musi być w stanie komunikować się z innymi urządzeniami 

bez dzielenia się żadnymi tajemnicami i zabezpieczeniami na poziomie łącza. Podsumowując, prosta, 

zawsze włączona polityka bezpieczeństwa nie jest wystarczająca dla wszystkich scenariuszy użycia 

Bluetooth. Konieczna jest większa elastyczność mechanizmu egzekwowania zabezpieczeń na poziomie 

łącza. Można to osiągnąć dzięki zabezpieczeniom zapewniającym poziom usług (dostosowanym do 

mechanizmu kontroli dostępu). Jest to motywacja do wprowadzenia trybu bezpieczeństwa 2, który 

umożliwia zabezpieczenie warstwy łącza za pomocą poziomu usług. 



2.5.1 Tryby bezpieczeństwa 

GAP określa ogólną procedurę związaną z wykrywaniem urządzeń Bluetooth oraz aspekty zarządzania 

połączeniem z urządzeniami Bluetooth. GAP określa również różne podstawowe procedury 

bezpieczeństwa urządzenia Bluetooth. Podłączane urządzenie może działać w trzech różnych trybach 

bezpieczeństwa: 

• Tryb bezpieczeństwa 1: Jednostka Bluetooth w trybie bezpieczeństwa 1 nigdy nie inicjuje żadnych 

procedur bezpieczeństwa; to znaczy, że nigdy nie wymaga uwierzytelniania ani szyfrowania łącza 

Bluetooth. 

• Tryb bezpieczeństwa 2: Gdy urządzenie Bluetooth działa w trybie bezpieczeństwa 2, nie inicjuje 

żadnych procedur bezpieczeństwa, to jest wymaga uwierzytelnienia lub szyfrowania łącza Bluetooth, 

podczas ustanawiania połączenia. Zamiast tego, wymuszane jest bezpieczeństwo na poziomie kanału 

(L2CAP) lub połączenia (np. Ustanawianie protokołu Service Discovery Protocol (SDP), RFCOMM, TCS). 

• Tryb bezpieczeństwa 3: Kiedy urządzenie Bluetooth jest w trybie bezpieczeństwa 3, powinno 

zainicjować procedury bezpieczeństwa przed zakończeniem konfiguracji łącza. Możliwe są dwie różne 

strategie bezpieczeństwa: zawsze wymagają uwierzytelnienia lub zawsze wymagają zarówno 

uwierzytelniania, jak i szyfrowania. 

W poniższych sekcjach omawiamy różne tryby i sposoby ich zastosowania w aplikacjach Bluetooth. 

Tryb bezpieczeństwa 1 

Tryb bezpieczny 1 to tryb "niezabezpieczony" w Bluetooth. Jednostka oferująca swoje usługi wszystkim 

urządzeniom podłączającym działa w trybie bezpieczeństwa 1. Oznacza to, że urządzenie nie wymaga 

uwierzytelniania ani szyfrowania podczas nawiązywania połączenia. Na przykład punktem 

dostępowym, który oferuje usługi informacyjne każdemu, jest możliwy scenariusz użycia dla trybu 

zabezpieczeń. 1. Obsługa uwierzytelniania jest obowiązkowa, a urządzenie w trybie ochrony 1 musi 

odpowiedzieć na każde wyzwanie uwierzytelniające. Jednak urządzenie nigdy nie wyśle samo 

uwierzytelnienia, a wzajemne uwierzytelnianie nigdy nie zostanie wykonane. Jednostka w trybie 

bezpieczeństwa 1, która nie obsługuje szyfrowania, odmówi każdej prośbie o to. Z drugiej strony, jeśli 

szyfrowanie jest obsługiwane, urządzenie powinno zaakceptować żądanie zmiany szyfrowania. 

Tryb bezpieczeństwa 2 

Tryb zabezpieczeń 2 został zdefiniowany w celu zapewnienia większej elastyczności w korzystaniu z 

zabezpieczeń na poziomie łącza Bluetooth. W trybie bezpieczeństwa 2 nie są inicjowane żadne 

procedury bezpieczeństwa, dopóki nie zostanie odebrany kanał lub żądanie połączenia. Oznacza to, że 

od aplikacji lub usługi zależy żądanie zabezpieczeń. Tylko wtedy, gdy aplikacja lub usługa tego wymaga, 

będą działać mechanizmy uwierzytelniania i / lub szyfrowania być włączony. Wyrafinowana polityka 

uwierzytelniania i szyfrowania w oparciu o mechanizmy pasma podstawowego można realizować za 

pomocą tej zasady. Wymuszanie mechanizmów bezpieczeństwa i obsługa polityki musi być 

zapewniona przez jednostkę. Jedną z możliwości jest użycie "menedżera bezpieczeństwa" do obsługi 

tego trybu. Tryb bezpieczeństwa 2 ma cenę wyższej złożoności implementacji i ryzyka wadliwych 

polityk bezpieczeństwa, które mogą zagrozić bezpieczeństwu jednostki. 

Tryb bezpieczeństwa 3 

Z drugiej strony w trybie bezpieczeństwa 3 podczas ustanawiania połączenia egzekwowane są 

procedury bezpieczeństwa (uwierzytelnianie i / lub szyfrowanie). Jest to prosta, zawsze włączona 

polityka bezpieczeństwa. Implementacja jest łatwa i zmniejsza ryzyko wszelkich błędów w 



implementacji zabezpieczeń. Wadą jest brak elastyczności.Jednostka nie będzie ogólnie dostępna. 

Wszystkie jednostki łączące muszą być uwierzytelnione.  

Tryby bezpieczeństwa i mechanizmy bezpieczeństwa 

Różne tryby zabezpieczeń określają sposób działania jednostki podczas nawiązywania połączenia. 

Niezależnie od bieżącego trybu bezpieczeństwa, jednostka odpowiada na żądania bezpieczeństwa 

zgodnie z tym, co określono w protokole menedżera łącza. Dlatego też tryb bezpieczeństwa definiuje 

tylko zachowanie bezpieczeństwa jednostki, ale poziom bezpieczeństwa dla połączenia jest określony 

przez tryby bezpieczeństwa obu jednostek. Niech jedna z dwóch jednostek znajdzie się w trybie 

bezpieczeństwa 3 iw konsekwencji zażąda szyfrowania. Następnie połączenie zostanie zaszyfrowane, 

jeśli obie jednostki obsługują szyfrowanie; w przeciwnym razie połączenie zostanie zakończone. 

Tabela 2.2 opisuje różne opcje trybu zabezpieczeń i wynikające z nich mechanizmy bezpieczeństwa, 

natomiast na rysunku przedstawiono procedurę ustanawiania kanału dla różnych trybów 

bezpieczeństwa.  

Tryb bezpieczeństwa Slave : Tryb bezpieczeństwa Master   

Tryb bezpieczeństwa 
Slave 

Tryb bezpieczeństwa Master 

 1 2 3 

1 Bez uwierzytelniania, 
bez szyfrowania 

Jeśli aplikacja główna 
wymaga 

uwierzytelnienia (i 
szyfrowania), 

połączenie zostanie 
uwierzytelnione (i 

zaszyfrowane). 

Link zostanie 
uwierzytelniony. Jeśli 
wymaga tego polityka 

główna 
to, link zostanie 

zaszyfrowany 

2 Jeśli aplikacja slave 
tego zażąda, łącze 

zostanie 
uwierzytelnione (i 

zaszyfrowane). 

Jeśli aplikacja master 
lub slave tego zażąda, 

łącze zostanie 
uwierzytelnione (i 

zaszyfrowane). 

Link zostanie 
uwierzytelniony. Jeśli 
wymaga tego polityka 

główna 
to, lub jeśli aplikacja 

slave tego zażąda, link 
zostanie 

zaszyfrowany. 

3 Link zostanie 
uwierzytelniony. Jeśli 
zasada niewolnicza 
tego wymaga, link 

zostanie 
zaszyfrowany. 

Link zostanie 
uwierzytelniony. Jeśli 
wymaga tego polityka 

slave lub 
aplikacja master tego 
wymaga, link zostanie 

zaszyfrowany. 

Link zostanie 
uwierzytelniony. Jeśli 

zasada slave lub 
master wymaga tego, 

link zostanie 
zaszyfrowany. 

 



 

Na rysunku przedstawiono procedurę połączenia i ustanowienia usługi dla urządzenia Bluetooth jako 

diagram przepływu. Proces rozpoczyna się od urządzenia, które jest w trybie połączenia. Jeśli 

urządzenie jest w trybie bezpieczeństwa 3, spróbuje uwierzytelnić i opcjonalnie zaszyfrować łącze 

bezpośrednio po otrzymaniu lub wywołaniu przez menedżera łącza żądania połączenia. Można 

zastosować określone ustawienia hosta dostępu. Na przykład urządzenia, które nie zostały wcześniej 

sparowane, mogą zostać odrzucone. Z drugiej strony, urządzenie w trybie bezpieczeństwa 1 lub 2 

będzie kontynuowało procedurę konfiguracji łącza bez żądania uwierzytelnienia lub szyfrowania (patrz 

Rozdział 6). Zamiast tego urządzenie w trybie bezpieczeństwa 2 wykonuje kontrolę kontroli dostępu 

po zażądaniu połączenia serwisowego. Dostęp jest dozwolony tylko dla autoryzowanych urządzeń. 

Autoryzacja jest jawnie podawana przez użytkownika lub może być podana automatycznie (zaufane i 

już sparowane urządzenie). W przypadku trybu bezpieczeństwa 2 można zażądać opcjonalnego 

szyfrowania przed ostatecznym nawiązaniem połączenia z usługą. Kontrola dostępu na poziomie usług 

może być również zaimplementowana za pomocą trybu bezpieczeństwa 3. Następnie uwierzytelnianie 

zawsze ma miejsce przed żądaniem usługi. W związku z tym tryb bezpieczeństwa 2 zapewnia większą 

elastyczność, ponieważ żadne zabezpieczenia nie są egzekwowane na żądanie kanału lub połączenia. 

W ten sposób można zezwolić na dostęp do niektórych usług bez uwierzytelniania lub szyfrowania, a 



urządzenie może być całkowicie otwarte dla niektórych usług, jednocześnie ograniczając dostęp do 

innych usług. 

2.5.2 Zarządzanie polityką bezpieczeństwa 

Jeśli wymagany jest tryb bezpieczeństwa 2 wraz z wysokim poziomem zabezpieczeń, należy wdrożyć 

zaawansowaną politykę bezpieczeństwa. Jedną z możliwości jest użycie menedżera bezpieczeństwa, 

który obsługuje politykę bezpieczeństwa i wymusza mechanizm bezpieczeństwa. Zgodnie z tymi 

zaleceniami, menedżer bezpieczeństwa jest podmiotem odpowiedzialnym za wymuszanie 

bezpieczeństwa i współdziała z kilkoma różnymi warstwami w stosie. W tej architekturze aplikacja lub 

zestaw aplikacji (określanych jako usługi) rejestruje żądania bezpieczeństwa u menedżera 

bezpieczeństwa. Wymagania bezpieczeństwa dla wszystkich obsługiwanych aplikacji składają się na 

politykę bezpieczeństwa. Menedżer bezpieczeństwa obsługuje zasady. Ponieważ zabezpieczenia na 

poziomie łącza w Bluetooth są połączone z adresem urządzenia (za pomocą klawiszy łącza), menedżer 

bezpieczeństwa potrzebuje dostępu do bazy danych, która zawiera informacje o różnych jednostkach 

Bluetooth, odpowiednich kluczach łącza i ich poziomie zaufania. Ponadto menedżer potrzebuje 

dostępu do bazy danych usług, która zawiera określone wymagania bezpieczeństwa dla określonej 

usługi. 

III 

Parowanie Bluetooth i zarządzanie kluczami 

Przyjrzymy się bliżej parowaniu i zarządzaniu kluczami w systemie Bluetooth. Zarządzanie kluczami 

obejmuje generowanie, dystrybucję, przechowywanie i obsługę kluczy kryptograficznych. 

Przypominamy z tabeli 2.1, że główne typy kluczy w Bluetooth to klucze łączące i szyfrujące. Klucz do 

nich jest najważniejszy, ponieważ jest podstawą wszystkich przyszłych identyfikacji między 

jednostkami i jest również używany do tworzenia klucza szyfrowania dla każdej sesji wymaga 

prywatności. Klucz łącza jest tworzony podczas operacji parowania. W poniższych sekcjach omawiamy 

parowanie i generowanie kluczy USB, przechowywanie i aktualizowanie łącza i kluczy szyfrowania 

bardziej szczegółowo. Najpierw omówimy proces parowania przeprowadzony przez urządzenia 

Bluetooth 1.2. Pokażemy zaangażowane kroki i mechanizmy w każdym ze stosów warstwy Bluetooth 

3.1 Parowanie w Bluetooth 

Operacja parowania Bluetooth ma kluczowe znaczenie w procesie ustanowienia bezpiecznego 

połączenia (łącza) między dwoma urządzeniami Bluetooth. Aby skonfigurować połączenie Bluetooth, 

zaangażowana procedura rozpoczyna się od nawiązania połączenia ACL. Po zakończeniu tego zadania 

urządzenia Bluetooth mogą wymieniać wiadomości przez kanał radiowy. Przed wymianą dowolnych 

danych użytkownika urządzenia mogą (opcjonalnie) wymagać weryfikacji ich tożsamości. Aby korzystać 

z mechanizmów uwierzytelniania i szyfrowania, które zapewniają ochronę przed niewłaściwym 

użyciem i / lub podsłuchem, zaangażowane urządzenia Bluetooth muszą ustanowić pewne wspólne 

hasło. Właśnie podczas parowania jest to wykonywane. Procedura parowania powoduje połączenie 

dwóch urządzeń Bluetooth które po sparowaniu urządzenia udostępniają informacje znane tylko 

sparowanym urządzeniom. Na tym etapie konfiguracji połączenia wymagana jest zazwyczaj interakcja 

użytkownika w postaci wprowadzenia hasła. Dla wygody urządzenia Bluetooth muszą mieć możliwość 

przechowywania kilku par (klucza połączenia, adresu urządzenia) w bazie danych w celu późniejszego 

wykorzystania. Korzystnie, ta informacja jest przechowywana w nieulotnej pamięci. Następnie, gdy 

urządzenia Bluetooth spotkają się ponownie, mają już klucz łącza i mogą pominąć kroki związane z 

parowaniem. Dokładna liczba takich par zależy oczywiście od tego, jaki rodzaj aplikacji uruchamia 

urządzenie obsługujące Bluetooth. W przypadku komputerów osobistych dostępne zasoby 



pamięciowe powinny być wystarczające, aby pomieścić setki takich par, podczas gdy zestaw 

słuchawkowy z bardzo specyficznym obszarem użytkowania wymaga tylko kilku. Nawet jeśli parowanie 

odbywa się normalnie tylko w przypadku połączeń po raz pierwszy, proces parowania jest również 

automatycznie wywoływany, jeśli uwierzytelnianie jest wymagane, gdy jedno urządzenie z jakiegoś 

powodu (np. Awaria zasilania lub uszkodzenie bazy danych klucza połączenia) utraciło klucz połączenia 

dla połączenie. Procedura parowania składa się z następujących kroków: 

• Generowanie klucza inicjującego; 

• Generowanie klucza połączenia; 

• Link wymiany kluczy; 

• Uwierzytelnianie. 

Sposób realizacji procesu parowania wyjaśniono w poniższych podsekcjach odpowiednio dla protokołu 

HCI, LMP i poziomu pasma podstawowego. 

3.2 Protokół HCI 

Korzystając z kontrolera hosta i poleceń pasma podstawowego, można ustawić zasady uwierzytelniania 

za pomocą parametru komendy Authentication Enable. Gdy ten parametr jest włączony, urządzenie 

lokalne zawsze będzie uwierzytelniać zdalne urządzenie podczas konfiguracji połączenia. Tylko jeśli 

obie jednostki mają ten parametr wyłączony, żadne uwierzytelnianie nie będzie miało miejsca. 

Ustawienie parametru w urządzeniu zależy od bieżącego trybu zabezpieczeń. Zakładając, że 

uwierzytelnianie jest włączone w urządzeniu, kontroler hosta (HC) poprosi hosta o klucz łącza do użycia 

dla BD_ADDR urządzenia zdalnego w protokole uwierzytelniania, który ma zostać wykonany. To 

oczywiście chyba że HC ma już sam dostęp do tego klucza (np. z pamięci podręcznej lub bezpośredniego 

dostępu do magazynu kluczy). Jeśli takiego klucza nie można znaleźć na hoście, negatywna odpowiedź 

jest wysyłana z powrotem (HCI Link Key Request Negative Reply) przez HCI do kontrolera hosta. To 

zdarzenie "awaryjne" zainicjuje procedurę parowania. Pierwszą rzeczą potrzebną w parowaniu jest 

hasło. HC generuje zdarzenie żądania kodu PIN HCI. Odpowiedź składa się z klucza dostępu (oraz kilku 

dodatkowych informacji) lub negatywnej odpowiedzi wskazującej, że host z jakiegoś powodu nie może 

określić klucza dostępu do połączenia. Ten drugi będzie ostatecznie powodował awarię żądania 

parowania ze zdalnym urządzeniem. Gdy wszystko działa zgodnie z przeznaczeniem, HC po stronie 

inicjującej może wysłać klucz-klucz do pasma podstawowego w celu dalszego przetwarzania. Następnie 

LM wyśle 128-bitową liczbę losową (IN_RAND) do zdalnego urządzenia, które uruchomi tam również 

żądanie żądania kodu PIN HCI. Odtąd LM uruchamia parowanie. LMP zapewnia, że wspólny klucz tajny, 

klucz łącza, jest generowany zarówno na urządzeniach lokalnych, jak i zdalnych. W zależności od 

konfiguracji urządzenia kluczem połączenia może być klucz urządzenia lub klucz kombinowany. Ten 

pierwszy jest całkowicie zdeterminowany przez jedno z urządzeń, a drugi jest zbudowany przy użyciu 

wkładów z obu urządzeń. Gdy LM zakończy negocjowanie klucza połączenia, oba hosty zostaną 

powiadomione za pośrednictwem zdarzenia HCI Link Key Notification. 

3.3 Protokół LM 

LM wspomaga procedurę parowania, przekazując parametry i wyniki między urządzeniami lokalnymi i 

zdalnymi. Obliczenia są wykonywane w pasmie podstawowym. Na poziomie menedżera łączy 

procedura parowania rozpoczyna się od transmisji LMP PDU w rand (zawierającej 128-bitową liczbę 

losową IN_RAND) z jednej jednostki do drugiej. Ta jednostka PDU wyzwala generowanie klucza 

inicjalizacyjnego do użycia w protokole do tworzenia rzeczywistego klucza łącza. 



Jeśli ma być używany klucz jednostki, polecenie klawisza jednostki LMP jest wysyłane w jednym tylko 

kierunek, z kluczem tajnej jednostki XORed z kluczem inicjującym jako jego parametrem. Odbiornik 

może łatwo obliczyć klucz z tego. Jeśli ma zostać utworzony klucz kombinacyjny, potrzebne są dwa 

wkłady (po jednym z każdej strony). Osiąga się to za pomocą PDU z kluczem grzebieniowym LMP. 

Argument tej jednostki PDU jest także liczbą losową, ale generowanie tego i wyprowadzanie z niego 

klucza łącza jest nieco bardziej skomplikowane. Po wymianie PDU oba końce są w stanie obliczyć klucz 

łącza. Jako ostatnia kontrola powodzenia tej procedury i ustanowionego klucza łącza wykonywane jest 

zdarzenie wzajemnego uwierzytelniania. 128-bitowe wyzwanie jest wysyłane przez LMP au rand, a 32-

bitowa odpowiedź korzysta z PDU LMP sres. Jeśli żadne z tych uwierzytelnień nie powiedzie się, 

zarówno lokalny, jak i zdalny węzeł HC powiadamiają odpowiednie hosty. Ważne jest, aby podkreślić 

fakt, że klucz inicjujący jest używany tylko w jednej instancji parowania; potem zostaje odrzucony. 

 

3.4 Zdarzenia pasma podstawowego 

Na poziomie pasma podstawowego polecenia zarządzania kluczami protokołu LM są przekształcane w 

serie zdarzeń pasma podstawowego. Najważniejszymi zdarzeniami pasma zarządzania kluczowymi 

pasmami są te, które obsługują parowanie dwóch urządzeń, ustanowienie klucza połączenia i 

ustanowienie kluczy do szyfrowania i szyfrowania. Rysunek  przedstawia przegląd wydarzeń.  

 

Jak wcześniej opisano, LM inicjuje operację parowania między dwoma urządzeniami, gdy dwa 

urządzenia spotykają się po raz pierwszy lub brakuje klucza połączenia z innych powodów. 

Przypominamy z tabeli 2.1, że system Bluetooth rozpoznaje dwa typy kluczy linków: klucze 

półsekwencyjne i tymczasowe. Istnieją dwa rodzaje semipermanentnych kluczy łącza: klawisze 

jednostek i klawisze kombinacji. Oprócz klucza kombinacji i klucza jednostki używane są dwa inne typy 

kluczy łącza: klucze główne i inicjujące. Kluczem jednostkowym jest klucz łącza, który jedno urządzenie 

generuje samodzielnie i wykorzystuje do sparowania z dowolnym innym urządzeniem, a klucz 

kombinowany to klucz, który urządzenie generuje we współpracy (połączeniu) z innym urządzeniem. 

Dlatego klawisze jednostki, które określone urządzenie współdzieli z innymi sparowanymi 

urządzeniami, są identyczne, podczas gdy klawisze kombinacji są różne dla każdej pary urządzeń. 

Klawisze jednostek mogą być bezpiecznie używane tylko wtedy, gdy istnieje pełne zaufanie między 

urządzeniami sparowanymi z kluczem urządzenia, ponieważ każde sparowane urządzenie może 

podszywać się pod każde inne urządzenie z tym samym kluczem urządzenia. Z tego powodu użycie 

klawiszy jednostek zostało przestarzałe w interfejsie Bluetooth wersja 1.2. Prostym, ale ważnym 



krokiem w procedurze parowania jest wprowadzenie klucza-klucza. Z punktu widzenia pasma 

podstawowego oznacza to, że pasmo podstawowe nie może samo zakończyć parowania, ale wymaga 

wprowadzenia wartości klucza-klucza. Klucz-klucz jest ciągiem bajtowym od 0 do 16 oktetów, który 

jest przekazywany do pasma podstawowego. Wróciliśmy do szczegółów w podrozdziale 3.5, ale na 

razie można sobie wyobrazić, że hasło jest wprowadzane poprzez interakcję interfejsu człowiek-

maszyna (MMI) lub protokół wyższej warstwy. 

3.4.1 Generowanie klucza inicjowania 

Klucze inicjalizacji są krótkotrwałymi, tymczasowymi kluczami, które są używane podczas parowania 

dwóch urządzeń. Klucz inicjujący, oznaczony jako KINIT, jest kluczem łącza podczas inicjowania, gdy nie 

ma kombinacji ani klucza jednostki. KINIT jest obliczany przez algorytm E22 z BD_ADDR po stronie 

roszczącej, wprowadzony PKEY-owy PKEY i jego LPKEY długości (w oktetach) oraz 128-bitowa wartość 

losowa IN_RAND. W rzeczywistości KINIT jest obliczany na podstawie trzech wartości PKEY ', L'PKEY i 

IN_RAND, gdzie 

 

pochodzą z PKEY i BD_ADDR za pomocą mechanizmu dopełniającego opisanego powyżej, gdy długość 

PKEY jest mniejsza niż 16 oktetów. Teraz jesteśmy w stanie obliczyć KINIT według 

 

3.4.2 Generowanie jednostek kluczy 

Chociaż użycie kluczy jednostek jest przestarzałe ze względu na ryzyko wyjaśnione w sekcji 7.5, 

opisujemy kompletność zdarzeń pasma podstawowego, które generują klucz jednostki. Punktem 

wyjścia jest przypadek dwóch urządzeń, które nie mają klucza do połączenia. Załóżmy, że urządzenie A 

jest inicjatorem, a B jest urządzeniem odpowiadającym. Jeśli A jeszcze nie utrzymuje klucza jednostki, 

zaczyna od wygenerowania jednego. Jeśli używany jest klucz jednostki urządzenia A, klucz urządzenia 

oznaczony jest KA. Jeśli, z drugiej strony, używany jest klawisz jednostki B, klucz jednostki jest 

oznaczony przez KB. Klucz jednostki KA jest obliczany za pomocą algorytmu E21 z lokalnie 

wygenerowanej (tajnej) 128-bitowej wartości losowej LK_RANDA i BD_ADDR jednostki; to jest, 

 

Szczegóły E21 podano w punkcie 4.2.2. Po wygenerowaniu klucza jednostki zostaje on wysłany do 

urządzenia B. Jednak KA nie jest wysyłany samodzielnie; zamiast tego A wysya 

 



W związku z tym klucz jednostki jest szyfrowany za pomocą klucza inicjującego. Zobacz rysunek 3.2. 

Ponieważ urządzenie B zna również klucz inicjalizacji, odzyskiwanie klucza jest po prostu wykonywane 

przez obliczenia 

 

gdzie to drugie wynika z właściwości operacji ⊕ (XOR). Zatem jednostka B teraz także zna KA. Jeśli oba 

urządzenia A i urządzenie B wymagają użycia klucza jednostki, wystąpi konflikt. Dlatego też, jeśli 

semipermanentny klucz łączący między A i B jest kluczem jednostkowym, musi to być klucz jednostki 

A lub jednostki B. 

 

3.4.3 Generowanie klucza kombinacji 

Klucz kombinacyjny jest kluczem łączącym, który dwa urządzenia parujące A i B generują razem. 

Podobnie jak klucz jednostki, klucz kombinacji jest generowany, gdy dwa urządzenia nie mają 

wspólnego klucza łącza. Klucz kombinacyjny jest obliczany przez połączenie odpowiednich tajnych 

kluczy, KA i KB. Dwa klucze są generowane lokalnie generowane (tajne) 128-bitowe wartości losowe 

(odpowiednio LK_RANDA i LK_RANDB) i BD_ADDR jednostki, przy użyciu algorytmu E21. Być bardziej 

dokładnym, 

 

Klucz kombinacyjny KAB jest następnie obliczany jako 

 

Te ostatnie obliczenia można wykonać tylko wtedy, gdy jednostki znają tajny klucz drugiej jednostki. 

Jest to realizowane przez wysyłanie do siebie tajnych losowych wartości LK_RANDA i LK_RANDB, 

chronionych przez bieżący klucz łącza K. Aktualny klucz połączenia może być KINIT lub istniejącym 

kluczem kombinacji dla łącza. Tak więc, w celu ostatecznego obliczenia KAB, jednostki wysyłają 

 



Teraz powiedz, że jednostka A otrzymuje CB i wylicz 

 

 

gdzie to drugie ponownie wynika z właściwości operacji ⊕ (XOR). Dlatego jednostka A zna teraz 

LK_RANDB, a ponieważ zna wartość BD_ADDR B, może obliczyć KB za pomocą (3.6). Jednostka B określa 

klucz kombinacji w podobny sposób z wartości otrzymanej CA. Poniższy rysunek ilustruje ustanowienie 

klucza kombinacji.  

 

 

Kiedy dwa urządzenia wymieniły klucz łącza, parowanie zostało zakończone uwierzytelnianiem 

(równorzędnym), w którym urządzenia udowadniają sobie, że posiadają poprawny klucz łącza. Jeśli 

uwierzytelnianie nie powiedzie się, parowanie nie powiedzie się i musi zostać zainicjowane nowe 

powiązanie. 

3.4.4 Uwierzytelnianie 

W procesie uwierzytelniania urządzenie przyjmie rolę powoda lub weryfikatora. W przypadku 

wzajemnego uwierzytelniania role będą zamieniane w procesie. Przed uwierzytelnieniem host lub 

użytkownik określa, które urządzenie jest stroną roszczącą, a które urządzeniem jest weryfikatorem. 

Wybór roli zależy od polityki bezpieczeństwa i trybu bezpieczeństwa dla każdego urządzenia. Bardziej 

szczegółową dyskusję na temat polityk bezpieczeństwa i trybów bezpieczeństwa można znaleźć w 

sekcji 2.5 i w Część 6. Załóżmy, że urządzenie A jest weryfikatorem, a urządzenie B to strona wnosząca 

roszczenie. Następnie A wyzwala urządzenie B wysyłając losową 128-bitową wartość AU_RAND i 

oczekuje od B odpowiedzi 

 

gdzie K jest zamienionym kluczem łącza, a E1 jest funkcją uwierzytelniania Bluetooth. E1 opisano w 

sekcji 4.2.1. Powód B otrzymuje prowokację AU_RAND i wysyła A odpowiedź SRES = E1 (K, AU_RAND, 



BD_ADDRB). Weryfikator A otrzymuje SRES i porównuje jego wartość z oczekiwaną wartością SRES. 

Jeśli wartości są równe, A deklaruje, że pomyślnie uwierzytelnił urządzenie B. Jeśli wartości są różne, 

uwierzytelnianie nie powiodło się. Gdy A z powodzeniem uwierzytelni B, LM może chcieć 

przeprowadzić wzajemne uwierzytelnianie, w którym to przypadku powyższą procedurę powtarza się 

z zamienionymi rolami A i B. Losowa wartość użyta w prowokacji urządzenia A tym razem jest zupełnie 

nową losową wartością. Ważne jest, aby pamiętać, że niekoniecznie jest to, że mistrz zaczyna jako 

weryfikator. Jest to aplikacja za pośrednictwem LM, która określa kolejność, w której wykonywane jest 

uwierzytelnianie i jeśli wymagane jest jedno- lub wzajemne uwierzytelnianie. Poniższy rysunek 

przedstawia wzajemne uwierzytelnianie.  

 

Oprócz uwierzytelniania równorzędnego, procedura uwierzytelniania Bluetooth powoduje również 

utworzenie uwierzytelnionego przesunięcia szyfrowania (ACO). ACO jest używany podczas obliczania 

klucza szyfrowania. W przypadku wzajemnego uwierzytelniania, ACO ostatniego uwierzytelnienia 

zostaje zachowane. ACO jest wytwarzany przez mechanizm E1 w tym samym czasie, w którym oblicza 

się SRES. Szczegółowe informacje na temat obliczania SRES i ACO, patrz punkt 4.2.1. Wreszcie, 

uwierzytelnianie Bluetooth wykorzystuje prostą metodę redukcji wpływ powtarzających się błędnych 

uwierzytelnień. Może to być na przykład element ataku DoS (DoS). Jeśli uwierzytelnienie nie powiedzie 

się, musi minąć pewna ilość czasu, zanim weryfikator zainicjuje nową próbę tego samego roszczącego 

i zanim powód wyśle odpowiedź na próbę uwierzytelnienia przez jednostkę używającą tożsamości 

identycznej z jednostką, która powiadomiła o niepowodzeniu uwierzytelnienia. Dla każdej kolejnej 

awarii uwierzytelnienia interwał oczekiwania należy zwiększyć wykładniczo, aż do uzyskania określonej 

wartości maksymalnej. Specyfikacja Bluetooth mówi o podwojeniu czasu oczekiwania. Gdy nie ma 

uwierzytelnienia, interwał oczekiwania jest wykładniczo zredukowany, aż zostanie osiągnięta pewna 

najniższa wartość. Co więcej, jeśli nastąpi udane zdarzenie uwierzytelniające, interwał oczekiwania 

może zostać natychmiast zresetowany do wartości minimalnej, Aby uzyskać pewną ochronę przed 

atakiem DoS, urządzenie  Bluetooth powinno przechowywać listę zawierającą, dla każdej jednostki, z 

którą się łączy, odpowiedni okres oczekiwania. 

3.4.5 Generowanie klucza głównego 

Klucz główny jest kluczem tymczasowym, który jest używany do ochrony danych wysyłanych w 

wiadomościach rozgłoszeniowych, gdy urządzenie master przekazuje te same dane do kilku urządzeń 

podrzędnych. Klucz główny zastąpi klucz łącza, dopóki sytuacja transmisji nie zostanie zakończona. 



Kluczowy Kmaster jest obliczany przy użyciu algorytmu E22 i dwóch lokalnie wygenerowanych (tajnych) 

128-bitowych losowych wartości LK_RAND1 i LK_RAND2: 

 

Wartość Kmaster jest wysyłana do slave'a B. Kmaster nie jest jednak wysyłany samodzielnie; zamiast 

tego A wysyła najpierw trzecią (ale teraz publiczną) 128-bitową losową wartość RAND3, po której 

następuje 

 

gdzie Kovl jest kluczem nakładki obliczonym jako 

 

przy użyciu bieżącego klucza łącza K. W związku z tym klucz główny jest szyfrowany przy użyciu klucza 

nakładki. Zobacz rysunek.  

 

 

Ponieważ urządzenie podrzędne B zna również klucz łącza K i odbiera LK_RAND3, odzyskiwanie klucza 

głównego jest po prostu wykonywane przez B poprzez obliczenie 

 

Powyższa procedura jest wykonywana między urządzeniem nadrzędnym a wszystkimi urządzeniami 

slave uczestniczącymi w transmisji. Dla każdego urządzenia podrzędnego zostanie wykonane 

uwierzytelnianie wzajemne z urządzeniem nadrzędnym przy użyciu klucza głównego jako klucza łącza. 

Wartości ACO tych uwierzytelnień nie powinny zastępować istniejących wartości ACO połączeń między 

urządzeniem nadrzędnym a urządzeniami podrzędnymi. Te oryginalne wartości ACO są potrzebne do 

ponownego obliczenia oryginalnych kluczy szyfrujących, gdy master przerwie emisję i chce wrócić do 

poprzedniego klucza łącza. Konieczne jest zastąpienie ACO 



3.5 Interakcja użytkownika 

Procedura generowania klucza linku może obejmować pewną ręczną interakcję użytkownika w celu 

wprowadzenia klucza dostępu. Podczas implementacji należy wziąć pod uwagę pewne kwestie. 

Jednym z urządzeń może być brak klawiatury lub klawiatury, więc nie ma praktycznych dostępnych 

środków, aby użytkownik mógł wprowadzić klucz dostępu. W takim przypadku to urządzenie musi 

zdecydować, którego klucza dostępu użyć. Może to być ustalony klucz dostępu (patrz punkt 2.2), lub 

jeśli urządzenie może ogłosić klucz dostępu innym interfejsem (np. Wyświetlaczem), może to być 

losowo wybrany klucz dla każdego parowania urządzenie Bluetooth bierze udział. Kolejnym 

problemem jest odwzorowanie uderzeń klawiatury w rzeczywisty klucz-klucz, PKEY. Oczywiście oba 

końce muszą generować tę samą wartość. Wewnętrzne kody klawiszy mogą się różnić między 

urządzeniami różnych typów (na przykład komputerem i telefonem komórkowym). W związku z tym 

standaryzowane mapowanie jest zdefiniowane w GAP [1]. Reprezentacja znaku klucza dostępu na 

poziomie interfejsu użytkownika jest transformowana zgodnie ze standardowym schematem 

kodowania znaków UTF-8, a wszystkie cyfry dziesiętne mieszczą się w zakresie Unicode 0x00-0x7F. 

Innym wymogiem jest to, że wszystkie urządzenia zdolne do obsługiwania zmiennych kluczy-kluczy (to 

znaczy kluczy-kluczy wprowadzonych na poziomie interfejsu użytkownika) muszą obsługiwać klucze-

klucze składające się z cyfr dziesiętnych. Umiejętność posługiwania się ogólnymi postaciami jest 

opcjonalna. W Tabeli 3.1 wymieniliśmy przykład odwzorowania z łańcucha wprowadzonego przez 

użytkownika na aktualny klucz dostępu. Jeszcze jeden problem staje się oczywisty, gdy rozważa się 

przykład parowania klawiatury z obsługą Bluetooth z komputerem stacjonarnym. Klawiatury mają 

różne zestawy znaków dla różnych alfabetów. Ponadto mapowanie wielu popularnych kluczy różni się 

w zależności od języków (np. Amerykański QWERTY w porównaniu z francuskimi klawiaturami AZERTY). 

Na samej klawiaturze zwykle brakuje wiedzy tego, co jest wydrukowane na kluczowych blatach. 

Zazwyczaj kod skanowania jest przesyłany do hosta, który interpretuje ten kod w różny sposób w 

zależności od ustawienia języka. Zanim jednak klawiatura i komputer zostaną sparowane, klawiatura 

musi sama wykonać interpretację i musi sformułować pewne założenia dotyczące języka w celu 

wygenerowania poprawnego PKEY. Najlepszą opcją dla komputera jest użycie wartości liczbowych 

tylko w losowym łańcuchu klucza, ponieważ klawisze numeryczne mają zazwyczaj takie same kody 

skanowania dla każdego języka. Komputer wyświetla na ekranie wybrany łańcuch klucza, a następnie 

użytkownik wprowadza ten numer na klawiaturze, aby zakończyć parowanie. 

3.6 Generowanie kluczy szyfrujących 

Gdy wymagane jest szyfrowanie, należy obliczyć klucz szyfrowania. W Bluetooth klucz łącza nie jest 

bezpośrednio używany jako klucz do mechanizmów szyfrowania. Zamiast tego klucz szyfrowania jest 

określany w kilku dodatkowych krokach od klucza łącza i jest logicznie połączony z ostatnim 

uwierzytelnieniem, które miało miejsce między dwoma urządzeniami za pośrednictwem ACO. Ponadto 

klucz szyfrowania jest odświeżany dla każdego przesyłanego pakietu. Ponieważ chcemy wyjaśnić 

proces szyfrowania w całości, w tej sekcji przejdziemy krok po kroku przez każdy szczegół generowania 

klucza szyfrującego, aż klucz końcowy zostanie wprowadzony do szyfru strumienia E0. 

3.6.1 Klucz szyfrowania KC 

Przed rozpoczęciem szyfrowania należy obliczyć klucz szyfrowania. Klucz szyfrowania KC może być 

postrzegany jako klucz szyfrowania wysokiego poziomu, od którego pochodzą pozostałe klucze 

szyfrujące. Wartość KC jest obliczana przy użyciu algorytmu E3 z bieżącego klucza łącza K, 96-bitowego 

przesunięcia szyfrowania (COF) i 128-bitowej liczby losowej EN_RAND. Wartość COF jest równa 

wartości uwierzytelnianie szyfrowanie przesunięcie ACO, z wyjątkiem sytuacji, gdy bieżący klucz łącza 

jest kluczem głównym. W tym ostatnim przypadku, COF pochodzi z BD_ADDR z master jako 



 

Teraz KC jest dane przez  

 

Aktywacja szyfrowania zawsze rozpoczyna się od nowego obliczenia KC i jest wynikiem jawnego 

polecenia LM. W wyniku tego klucz szyfrowania zmienia się za każdym razem, gdy aktywowane jest 

szyfrowanie. 

3.6.2 Klucz ograniczający K'C 

Bluetooth ma mechanizm ograniczenia siły, który redukuje 128-bitowy klucz KC do 128-bitowego 

klucza, którego efektywna długość klucza może być mniejsza niż 128 bitów. Tutaj efektywna długość 

klucza odnosi się do liczby nieznanych (bitowych) kombinacji w kluczu. Mechanizm ograniczający został 

wprowadzony w Bluetooth w wyniku ograniczeń eksportowych dotyczących sprzętu szyfrującego. 

Wynikowy klucz jest tutaj nazywany kluczem ograniczającym i jest oznaczane przez K'C .K'C jest 

określane dla danego L przez obliczenie 

 

gdzie  

 

i 

  

i 

K’C  ∈ {0,1} 

 

oraz (gL
1(x), gL

2 (x)) jest parą wielomianów nad GF (2), to znaczy wielomianami o współczynnikach, które 

są elementami pola skończonego (pole Galois) z 2 elementami. Ponieważ wielomiany KC(x) i K'C(x) mogą 

być również postrzegane jako wielomian ponad GF (2), obliczenia w (3.17) są wykonywane przy użyciu 

arytmetyki wielomianów ponad GF(2). Obliczenia modulo według g1 (x) redukują KC (x) do wielomianu 

h(x) o stopniu mniejszym niż stopień g1(x). W ten sposób efektywna liczba nieznanych kluczy jest 

zredukowana do najwyżej 2degree[g1(x)]. Mnożenie h(x) przez g2(x) daje wielomian o stopniu mniejszym 

niż 128. Mimo to mogą występować tylko produkty 2deg [g 1 (x)]. Zatem, w zależności od stopnia g1(x), 



może to być znacznie mniej niż 2128, liczba wszystkich możliwych wielomianów stopnia mniejszego niż 

128. Wielomiany g2(x) są wybierane z dodatkową właściwością. Gwarantuje to, że jeśli dwie różne 

wartości KC dają dwa różne K 'C (x), liczba współczynników, w których się różnią, jest co najmniej pewną 

wartością. Ta ostatnia wartość jest oznaczona przez Dmin. Istnieje 16 par wielomianów [gL
1(x), gL

2(x)] 

Tabela 3.2 zawiera listę par i DL min uzyskanego ograniczonego klucza.  

 

Efektywna długość klucza wynosi ≤ 8L. Chociaż obliczenia w wydają się być skomplikowane, w 

rzeczywistości są one bardzo łatwe do zrealizowania w obwodzie sprzętowym z wykorzystaniem 

rejestru przesuwnego liniowego sprzężenia zwrotnego / sprzężenia zwrotnego z regulowanymi 

odczepami. Fakt ten, w połączeniu z niewielką przewagą gwarantowanych różnic w odmiennych K'C, 

motywował użycie tego sposobu ograniczania klucza szyfrującego. Efektywna długość klucza L (liczba 

oktetów) jest ustalana poprzez negocjację rozmiaru klucza szyfrowania. Od wersji Bluetooth 1.2 są 

obsługiwane dwa sposoby robienia tego. Nowa i prosta metoda polega na tym, aby master zapytał 

niewolnika, jakie klucze są obsługiwane za pomocą wektora bitowego. Jest to szczególnie przydatne w 

przypadku rozgłaszania klucza szyfrowania transmisji. Alternatywnie, kapitan może postępować 

zgodnie z procedurą opisaną poniżej. Każde zatwierdzone urządzenie Bluetooth musi implementować 

maksymalny rozmiar klucza Lmax, 1 ≤ Lmax ≤ 16. Ponadto każda aplikacja Bluetooth powinna określać 

niższą wartość L oznaczoną jako Lmin. Efektywny rozmiar klucza L, z którego będą korzystać dwa 

urządzenia A i B, jest ustalany w drodze negocjacji, która próbuje znaleźć największy rozmiar klucza, 

który spełnia wszystkie ograniczenia L pomiędzy urządzeniem nadrzędnym a urządzeniem 

podrzędnym. Negocjacja rozpoczyna się od wzorca sugerującego długość Lsug do niewolnika, która 

równa się najwyższej możliwej wartości dla wzorca. Jeśli ograniczenia na slave pozwalają na 

sugerowaną wartość L, sugerowana wartość jest akceptowana jako wartość, która ma być użyta. Jeśli 

Slave nie może użyć sugerowanej wartości L, Slave wyśle swój Lmax z powrotem do Mastera. Ponownie, 

jeśli master zezwala na tę długość klucza ,zostanie użyty; w przeciwnym razie master proponuje 

najbliższą dopuszczalną długość, która jest mniejsza niż ta. Procedurę powtarza się z przemiennikiem 

master i slave, proponując największą pozostałą długość klucza. Miejmy nadzieję, że ostatecznie 



osiągnie kluczową długość, którą zarówno mistrz, jak i niewolnik mogą zaakceptować. Jednak może 

być tak, że ograniczenia są takie, że nie istnieje żadna długość klucza, która spełnia wymagania 

rozmiaru urządzenia podrzędnego i urządzenia nadrzędnego. 

3.6.3 Klawisz ładunku KP 

Klucz ładunku jest faktycznym kluczem używanym do (de)szyfrowania (przychodzących) wychodzących 

pakietów. Wartość KP jest obliczana na pakiet przy użyciu klucza K'C ograniczenia, oraz przez krótki 

przebieg dla E0 załadowanego K’C, 26 bitów bieżącej wartości zegara, BD_ADDR i 128-bitowego 

losowego EN_RAND, rysunek 

 

pokazuje, że KP jest obliczane przez algorytm E0 (patrz punkt 4.4). W rzeczywistości KP jest tworzony 

przez stan 4-bitowego rejestru w ścieżce sprzężenia zwrotnego E0 i ostatnich 128 bitów strumienia 

klucza generowanego przez E0 po zainicjowaniu jego danymi wejściowymi i taktowaniu szyfru w celu 

wytworzenia 240 symboli. Łącznie KP ma 132 bity. 

3.7 Klucze baz danych 

Klawisz połączenia Bluetooth służy do ochrony konfiguracji komunikacji dla jednej kombinacji dwóch 

jednostek Bluetooth. Klucz jest unikalny dla każdej kombinacji dwóch jednostek Bluetooth. W związku 

z tym istnieje tyle kluczy kombinacyjnych, ile jest powiązanych urządzeń Bluetooth. Ponadto, wszystkie 

semipermanentne klucze (do których należy klucz kombinacji) mogą być używane dla kilku 

powtarzających się sesji pomiędzy dwiema jednostkami. W związku z tym powinno być możliwe 

przechowywanie semipermanentnego klucze łącza w pamięci nieulotnej i na żądanie powinno być 

możliwe pobranie klucza. 

3.7.1 Wymagania dotyczące generacji kluczy jednostek 

Klucz jednostki jest 128-bitową wartością binarną, generowaną zgodnie z opisem w sekcji 3.4.2. 

Niezwykle ważne jest, aby losowa wartość użyta do wygenerowania klucza jednostki została 

dostarczona z niezawodnym generatorem liczb losowych o dobrych właściwościach statystycznych 

(patrz zalecenia w [2]). Co więcej, losowa wartość użyta do generowania kluczy powinna zostać 

odrzucona natychmiast po tym, jak została użyta do generacji klucza. Po utworzeniu klucz jednostki 

musi być przechowywany w nieulotnej pamięci i nie powinien być zmieniany 

3.7.2 Wymagania dotyczące generacji kluczy kombinowanych 

Klucz kombinacyjny, KAB, jest także 128-bitową wartością binarną, która musi być przechowywana w 

nieulotnej pamięci (patrz Rozdział 3.7.3). Może pozostać stały po utworzeniu. Jednak dobrą praktyką 

w zakresie bezpieczeństwa jest okresowa zmiana klucza kombinacji. Procedura zmiany klucza jest 

dokładnie taka sama jak w początkowej generacji KAB podczas procedury parowania, w której bieżąca 



wartość KAB zastępuje KINIT w procedurze generowania. Istnieje specyficzne polecenie HCI, którego 

host może użyć do wymuszenia aktualizacji klucza: HCI Zmień klucz połączenia. Załóżmy, że menedżer 

łącza jednostki A odbiera żądanie zmiany klucza przez HCI. Spowoduje to, że menedżer linków prześle 

komendę klawisza grzebienia LMP do jednostki B. Jednostka B odpowie kluczem grzebieniowym LMP, 

a klucz zostanie zaktualizowany lub odrzuci żądanie, wysyłając LMP nieakceptowany. Po pomyślnym 

wygenerowaniu nowego klucza kombinacji należy wykonać wzajemne uwierzytelnienie, aby 

potwierdzić, że ten sam klucz został utworzony w obu jednostkach. Kontrolery hosta obu jednostek A 

i B wygenerują następnie powiadomienie o kluczowym kluczowym połączeniu HCI, a kontroler hosta 

jednostki A wygeneruje zdarzenie zakończenia połączenia klucza HCI Change Connection Link. 

Zgłoszenie zdarzenia HCI Link Key Notification jednostki A zawiera adres urządzenia jednostki B (i na 

odwrót) oraz nową wartość klucza łącza. Host może wybrać przechowywanie nowego klucza we 

własnej bazie danych lub może być przechowywany przez kontroler łącza. Zdarzenie "Zakończ 

połączenie klucza połączenia HCI" służy tylko do wskazania, czy zmiana klucza połączenia zakończyła 

się powodzeniem, czy też nie. Przykład sekwencji zmian klucza kombinacji pokazano na rysunku  

 

Zasady aktualizacji klucza kombinacji jednostki powinny być częścią jednostki polityki bezpieczeństwa. 

Ta polityka bezpieczeństwa może być inna dla różnych jednostek. Jeśli KAB jest używany bardzo często, 

musi być regularnie aktualizowany. Podobnie, jeśli istnieje wskazanie, że KAB został naruszony, należy 

oczywiście zmienić 



3.7.3 Klucz bazy danych 

Format i użycie 

Aby uzyskać poprawny klucz łącza na żądanie od hosta lub jednostki, półprzewodnikowe klucze łącza 

muszą być przechowywane w bazie danych. Zastanów się nad jedną jednostką Bluetooth, powiedzmy 

A. Poniżej omówimy format bazy danych i sposób korzystania z niej z perspektywy tego urządzenia. 

Klucz łącza jest identyfikowany przez adres urządzenia innej jednostki w łączu. W takim przypadku A 

musi przechowywać tyle kluczy, ile wynosi liczba wykonanych parowania z jednostkami 

wyróżniającymi. W konsekwencji najprostsza forma bazy danych jest listą kluczowych wpisów, w 

których każda pozycja ma tylko dwie wartości, adres urządzenia i odpowiedni klucz łącza. Jest to 

pokazane w przykładzie bazy danych w tabeli poniższej, gdzie adresy urządzeń i wartości kluczy są 

zapisane w zapisie szesnastkowym.  

 

Adres urządzenia ma długość 48 bitów (12 cyfr szesnastkowych), natomiast klucz ma 128 bitów (32 

cyfry szesnastkowe). Jeśli A zawsze używa klucza jednostki, nie ma potrzeby bazy danych klucza 

połączenia, ponieważ ten sam klucz jest używany dla wszystkich połączeń (niezależnie od adresu 

urządzenia innych jednostek). Możemy mieć sytuację, w której jednostka chce wydawać klucze 

jednostek dla niektórych połączeń, nadal używając klawiszy kombinacji dla innych połączeń. Jednak w 

praktyce w większości przypadków wystarczyłaby wystarczająca pojemność pamięci, aby zawsze 

używać klucza kombinowanego i nie używać w ogóle kluczy jednostek. Jeśli korzystamy z prostego 

formatu bazy danych z tabeli powyższej nie podaje się informacji o typie klucza półprzezroczystego, 

który jest używany (tj. Kluczu lub kluczu kombinacyjnym). Jednak kluczem w pozycji tabeli może być 

klucz jednostki. Ponieważ klucz jednostki nie jest tak bezpieczny jak klucz kombinacyjny, możemy 

chcieć wymusić bardziej restrykcyjną politykę bezpieczeństwa. Dlatego może być korzystne dodanie 

jednego dodatkowego pola informacyjnego zawierającego typ klucza do każdego wpisu w tabeli. 

Pokazujemy to w przykładzie bazy danych w Tabeli  

 

W tym przykładzie wszystkie wymienione klucze oprócz ostatniego są kluczami kombinacji. Oprócz tych 

podstawowych informacji zaleca się dodanie nadmiarowości do wpisów w bazie danych, aby można 



było wykryć błędy. Przyczyny tego zostaną omówione w następnej sekcji. Na przykład prosty 8-bitowy 

kod CRC można dodać do każdego wiersza powyższej tabeli 

Uszkodzona baza danych 

Baza danych kluczy odsyłaczy może z jakiegoś powodu ulec uszkodzeniu. Prawdopodobieństwo 

wystąpienia uszkodzonych baz danych zależy od rodzaju nośnika danych i mechanizmów ochrony 

pamięci. Jeśli pole adresu urządzenia jest uszkodzone, może to spowodować błąd wyszukiwania klucza. 

Jeśli uszkodzony klucz zostanie wykryty, gdy urządzenie ma zamiar wysłać uwierzytelnienie (działając 

jako weryfikator), błąd może być obsługiwany wewnętrznie przez urządzenie. W takim przypadku 

użytkownik powinien mieć możliwość (jeśli to konieczne) aby zażądać nowego parowania i 

wyprowadzić nowy klucz do łącza, a urządzenie zainicjuje nowe parowanie, wysyłając polecenie LMP 

LMP w rand. Jeżeli uszkodzony wpis klucza zostanie wykryty po próbie autoryzacji przez drugą 

jednostkę, urządzenie powinno zwrócić LMP nie zaakceptowany po otrzymaniu aufiksu LMP  z powodu 

"brak klucza", jak pokazano na rysunku  

 

Zachowanie w tym przypadku zależy od jednostki żądającej uwierzytelnienia. Może wymagać nowego 

parowania, wysyłając LMP w rand, lub może odmówić połączenia i odłączyć łącze. Jednak w celu 

obsługi uszkodzonych baz danych zawsze powinna istnieć możliwość utworzenia nowego parowania 

obu urządzeń. W związku z tym musi być możliwe, aby użytkownik znalazł przyczynę niepowodzenia 

konfiguracji łącza. 

Przechowywanie 

Istnieje kilka różnych opcji dotyczących miejsca i sposobu przechowywania bazy danych kluczy linków. 

Kontroler Bluetooth może mieć możliwość buforowania ograniczonego zestawu ostatnio używanych 

kluczy linków. Jednak najczęstszą sytuacją jest to, że baza danych klucza połączenia jest obsługiwana 

przez hosta, a niezbędne klucze łącza są przekazywane do kontrolera Bluetooth (tj. Modułu Bluetooth), 

na przykład za pomocą zdefiniowanego polecenia HCI. HCI Write Stored Link Key . To polecenie może 

być użyty do przeniesienia jednego lub kilku kluczy łącza z hosta do kontrolera Bluetooth. Liczba 

możliwych kluczy jest określona przez pojemność pamięci klucza kontrolera Bluetooth. Możliwe jest 

także, że kontroler Bluetooth sam  obsługuje bazę danych kluczy linków. Jednak nie jest to szczególnie 

bezpieczne rozwiązanie, ponieważ nie ma bezpiecznego mechanizmu HCI (obejmującego 

uwierzytelnianie użytkownika) zdefiniowanego dla "otwierania" kluczowej bazy danych. W związku z 

tym poniżej założymy, że kluczowa baza danych jest obsługiwana przez hosta. Jeśli host obsługuje bazę 

danych bezpieczeństwa, ale klucze są przekazywane do bazy danych klucza połączenia w kontrolerze, 

dobrą praktyką bezpieczeństwa jest usuwanie kluczy z bazy danych kontrolera po ich użyciu. Można to 

zrobić za pomocą polecenia HCI HCI Delete Stored Link Key. Specyfikacja Bluetooth nie zawiera żadnych 

zaleceń w jaki sposób host powinien obsługiwać kluczową bazę danych. Tutaj omawiamy niektóre 

problemy i możliwe rozwiązania. W punkcie 7.4 powrócimy do ryzyka, z którym można się zmierzyć, 

jeśli pamięć masowa nie jest prawidłowo obsługiwana. Istnieją dwa ważne problemy bezpieczeństwa 

dotyczące przechowywania kluczy: kontrola dostępu i bezpieczne przechowywanie. Aby uniemożliwić 

wrogiemu użytkownikowi lub oprogramowaniu kontrolowanie hosta w celu odczytywania i / lub 

modyfikowania kluczy linków, dostęp do kluczy powinien być ograniczony. Ponadto, w zależności od 

wymagań bezpieczeństwa, nie powinno być łatwym dla wrogiego użytkownika fizyczny odczyt kluczy z 



nośnika pamięci. Dla autoryzowanych użytkowników musi być nadal możliwe otwarcie bazy danych. W 

związku z tym muszą istnieć mechanizmy do pewnego typu uwierzytelniania użytkownika. Proste 

formy uwierzytelniania użytkownika to mechanizmy uwierzytelniania oparte na kodzie PIN lub haśle. 

Omawiamy trzy różne podejścia do przechowywania baz danych, które zapewniają uwierzytelnianie 

użytkownika za pomocą kodu PIN lub hasła. Bardzo bezpiecznym nośnikiem danych jest karta z 

układem scalonym (ICC). Aby uzyskać dostęp do informacji w ICC, użytkownik często musi wprowadzić 

kod PIN. Dlatego też ICC zapewnia zarówno mechanizm uwierzytelniania użytkowników, jak i 

bezpieczne przechowywanie. Kiedykolwiek ten poziom bezpieczeństwa jest wymagany i przystępny, 

będzie to preferowane rozwiązanie do przechowywania bazy danych kluczy odsyłaczy. Jeśli karta ICC 

nie jest dostępna, alternatywą jest przechowywanie zaszyfrowanej bazy danych ogólny nośnik pamięci 

dostępny dla hosta (taki jak dysk twardy lub pamięć flash). Jeśli baza danych ma być szyfrowana, musi 

być dostępny klucz szyfrowania. Oczywiście, jeśli ten klucz jest zapisany w czystym tekście, nie ma 

potrzeby szyfrowania bazy danych, ponieważ każdy, kto zna system, będzie odszyfrowywał klucze. 

Możliwym rozwiązaniem jest wyprowadzenie klucza z funkcji wyprowadzania klucza opartej na 

hasłach. Funkcja wyprowadzania klucza wytwarza klucz z hasła i innych parametrów. Wymaga to 

wprowadzenia hasła użytkownika. Stąd pośrednio dostaniemy formę uwierzytelnienia użytkownika. 

Tylko prawowity użytkownik (mam nadzieję) będzie w stanie uzyskać klucz szyfrowania bazy danych. 

Szeroko stosowanym schematem szyfrowania opartego na hasłach jest RSA PKCS # 5 "Password-Based 

Cryptography Standard". Standard sugeruje szyfrowanie oparte na algorytmach szyfru blokowego DES 

lub RC2, ale przydatne są również inne szyfry blokowe, jak SAFER + lub Advanced Encryption Standard 

(AES). Wreszcie, trzecią (jeszcze mniej bezpieczną) alternatywą przechowywania dla hosta jest brak 

wyraźnej ochrony bazy danych kluczy w ogóle. Jeśli do aktywacji hosta wymagana jest procedura 

logowania, należy wziąć pod uwagę, że zapewnia to również wystarczającą ochronę bazy danych kluczy 

łącza Bluetooth. 

3.7.4 Klucze semipermanentne do użytku tymczasowego 

W niektórych sytuacjach jedno urządzenie Bluetooth jest tymczasowo połączone z inną jednostką. 

Przykładami takich sytuacji są publiczne punkty dostępu, drukarki publiczne lub wymiana dokumentów 

między dwoma ludźmi biznesu. Nawet jeśli te połączenia będą używane tylko raz, istnieje potrzeba 

ochrony komunikacji. W związku z tym jednostki muszą wyprowadzać niezbędne klucze i klucze 

szyfrujące. Standard Bluetooth nie wprowadza rozróżnienia między połączeniami tymczasowymi a 

innymi znajomości. W związku z tym do implementacji hosta należy dbać o tymczasowe klucze linków 

we właściwy sposób. Nie ma potrzeby przechowywania tych kluczy, ponieważ jest wysoce 

prawdopodobne, że nie będą już używane. Ponadto, w zależności od polityki bezpieczeństwa hosta 

(klucz połączenia), może wystąpić ryzyko bezpieczeństwa, jeśli użyte tymczasowe klucze łącza 

automatycznie zapewnią dostęp do jednostki w późniejszym czasie. Dobrą praktyką w zakresie 

bezpieczeństwa dla użytkownika jest możliwość decydowania, czy klucz łącza powinien być 

przechowywany w bazie danych kluczy łącza, czy nie (i w pewnych okolicznościach także przez jak długi 

czas). Oczywiście, każda implementacja musi zapewnić pewne środki dla użytkownika, aby usunąć 

przechowywane klucze łącza. 

IV 

Algorytmy 

W tej części opisane zostaną wewnętrzne działania algorytmów kryptograficznych Bluetooth. 

Algorytmy te można podzielić na dwie grupy. Z jednej strony mamy cztery algorytmy E1, E21, E22 i E3, z 

których wszystkie wykorzystują ten sam bazowy 128-bitowy szyfr blokowy SAFER +. Z drugiej strony 

mamy mechanizm szyfrowania Bluetooth E0, który używa szyfru strumieniowego z 132-bitowym 



początkowym stan. Ze względu na centralną pozycję SAFER + i E0 skupimy się w tej części na opisaniu 

tych dwóch algorytmów. Niektóre aspekty wdrożenia zostaną omówione na końcu rozdziału. 

Zaczynamy od powrotu do podstawowego opisu algorytmów kryptograficznych z Części 1. 

4.1 Wybór algorytmu kryptograficznego 

4.1.1 Szyfrowanie blokowe 

W części pierwszej szyfry blokowe i szyfry strumieniowe zostały wprowadzone jako transformacje 

odwracalne w celu zaszyfrowania informacji w postaci zwykłego tekstu w tekście szyfrującym. W części 

3 zobaczyliśmy, że kluczowe zarządzanie w systemach Bluetooth obejmuje kilka kluczowych metod 

wyprowadzania i generowania. Po prostu patrząc na sposób definiowania podstawowych algorytmów 

wyprowadzających E1, E21, E22 i E3 (jako odwzorowania z wejść na wyjście) można zauważyć, że są one 

bardzo podobne do szyfrów blokowych. W tych czterech algorytmach raczej łatwo jest zmodyfikować 

szyfr blokowy. Jest to typowe i dlatego szyfry blokowe często znajdują się w kluczowych mechanizmach 

wyprowadzania dla innych systemów. Ponieważ klucze w systemie Bluetooth mają długość 128 bitów, 

naturalnym jest użycie szyfrowania blokowego, które może przekształcić 128-bitowe dane za pomocą 

klucza 128-bitowego, ponieważ klucze mogą być następnie bezpośrednio wykorzystane jako dane 

wejściowe. Oprócz tego wymogu interfejsu, chce się szyfru blokowego o wysokim poziomie siły i to jest 

kryptograficznie dobrze zrozumiane. Dostępnych jest wiele szyfrów blokowych, które pasują do tych 

wymagań. Dodatkowym wymogiem jest to, że korzystanie z algorytmu jest bezpłatne, to znaczy nie 

jest ograniczone prawami patentowymi ani opłatami licencyjnymi. Projektanci systemu Bluetooth 

wybrali SAFER +. Algorytm był w momencie wyboru dla Bluetooth jednego z rywali dla AES. Został 

wyjęty z konkursu głównie ze względu na wyniki pomiarów wydajności przy użyciu implementacje 

referencji i ponieważ wersja klucza 256-bitowego miała słabość, która nieco zmniejszyła efektywny 

rozmiar klucza. Jednak SAFER + był dostępny z bardzo dokładną kryptoanalizą przy użyciu 

najnowocześniejszych technik analizy szyfrów blokowych. Ten ostatni, w połączeniu z doświadczeniem 

swojego poprzednika, SAFER, przekonał projektantów Bluetooth, aby zaufali SAFER +. Na dzień 

dzisiejszy nie zgłoszono żadnych uchybień w SAFER +, które stanowią zagrożenie dla jego wykorzystania 

w Bluetooth. 

4.1.2 Szyfrowanie strumieniowe 

Szyfrowanie strumieniowe jest idealne w systemach komunikacyjnych, ponieważ bardzo łatwo radzą 

sobie z tekstami jawnymi o różnej długości. Można również używać szyfrów blokowych, ale wymagają 

one schematów dopełnienia. Ponadto, tradycyjnie, szyfry strumieniowe zostały zaprojektowane z 

myślą o (niskiej) złożoności implementacji. Istnieją dwa główne podejścia do projektowania szyfru 

strumieniowego: bezpośrednie lub pośrednie za pomocą szyfru blokowego. Podział ten nie jest dobrze 

zdefiniowany i może się zdarzyć, że nie można tego zrobić aby powiedzieć, do jakiego typu projektu 

należy dana konstrukcja. W projekcie opartym na szyfrowaniu blokowym, szyfr blokowy jest 

uzupełniany rejestrami pamięci, aby zachować stan i mechanizmem sprzężenia zwrotnego, aby 

utworzyć w sumie autonomiczną maszynę skończonego stanu. Ogólny klucz do systemu szyfrowania 

strumieniowego jest często używany jako klucz do szyfru blokowego, ale może również określać stan 

początkowy rejestrów. Aby być atrakcyjnym, ten rodzaj projektowania wymaga, aby szyfr blokowy był 

bardzo przyjazny dla implementacji oprogramowania lub sprzętu albo obu tych elementów. 

Przykładem takiej konstrukcji jest elektroniczny Universal Mobile System algorytm szyfrowania (UMTS) 

, który wykorzystuje szyfr blokowy KASUMI. W bezpośrednim projekcie konstruuje się autonomiczną 

skończoność automatów stanu bezpośrednio, potencjalnie oferując łatwiejszy sposób na obniżenie 

złożoności implementacji. W porównaniu do szyfrów blokowych nieco trudniej jest sensownie 

zdefiniować wymagania dotyczące wytrzymałości szyfru strumieniowego. Dla naszych celów wystarczy 



stwierdzić, że nawet jeśli atakujący ma dostęp do bardzo długiego strumienia klucza, nie powinni mieć 

możliwości odzyskania klucza, który został użyty do wygenerowania ten kluczowy strumień. Przejdźmy 

teraz do systemu Bluetooth.Szyfr strumieniowy E0 oparty jest na bezpośrednim projekcie i 

wykorzystuje własny algorytm Bluetooth, który ma swoje korzenie w tak zwanym szyfrowaniu 

sumowania sumatora. Był to szyfr strumieniowy, który Massey i Rueppel zaproponowali w połowie lat 

osiemdziesiątych. Jego mocne i słabe strony są dobrze rozumiane poprzez prace. Od tego czasu do 

czasu pisania najsilniejsze ataki na tego typu szyfry strumieniowe to ataki korelacji w połączeniu z 

wyczerpującymi przeszukaniami nad ograniczoną przestrzenią klucza (czasami jest to również 

określone jako wstępne zgadywanie). Pierwotny projekt sumatora sumowania został zmodyfikowany 

w celu zmniejszenia korelacji używanych w atakach poprzez dodanie dodatkowej logiki. W rozdziale 

4.1.2 opiszemy to i jego konsekwencje bardziej szczegółowo. Dzieła Golica i Hermelina i Nyberga 

prowadzą do konkluzji, że typ szyfrowania sumy szyfru z całkowitą przestrzenią stanu bitów K (stany 

2K) zapewni tylko około K / 2 bitów w zabezpieczeniu, gdy wystarczająca ilość klucza danych 

strumieniowych są dostępne. Jak zobaczymy później, nowsza kryptoanaliza pokazuje, że szyfr E0 jest 

słabszy. Dlatego częste zmiany kluczy w Bluetooth i raczej krótkie generowane strumienie kluczy są 

niezbędne do utrzymania zagrożenia (korelacji) ataków na bezpieczną odległość. 

4.2 SAFER + 

Szyfr blokowy SAFER + ma swoje korzenie w szyfrowaniu blokowym SAFER. Oryginalny szyfr SAFER 

został przeanalizowany, a oprócz korekty oryginalnego harmonogramu klawiszy, SAFER nadal jest 

bezpiecznym algorytmem, pod warunkiem, że używana jest wystarczająca liczba rund. SAFER jest 

jednak szyfrem działającym na 64-bitowych blokach danych, który jest zbyt mały, aby można go było 

używać w technologii Bluetooth. SAFER + używa okrągłej konstrukcji podobnej do konstrukcji SAFER, 

składającej się z transformacji pseudo-Hadamarda, tablic zastępowania i wstawiania podklucza. Ważną 

poprawą w SAFER + jest wprowadzenie tzw. Permutacji "Ormianian Shuffle", która zwiększa dyfuzję 

pojedynczych bitów w danych wejściowych. W rzeczywistości dyfuzja w SAFER + jest już bardzo dobra 

po jednej rundzie. Jest to wysoce pożądana właściwość dowolnego dobrego szyfrowania blokowego. 

SAFER + ma dwa podsystemy: podsystem szyfrowania i podsystem kluczowania harmonogramu. Dzieli 

tę konfigurację z wieloma innymi algorytmami blokowymi. Pozwól nam najpierw rzucić okiem na 

kluczowe planowanie. Zobacz rysunek  

 



Zadaniem kluczowego planowania jest dostarczenie kluczowego materiału, zwanego okrągłym 

kluczem, dla każdej rundy szyfrowania w podsystemie szyfrowania. Każdy klucz okrągły składa się z 

dwóch wektorów po 16 oktetów. Kluczowe planowanie pożycza pomysły ze wzmocnionego 

harmonogramu SAFER. Ostatni klawisz rundy, K17, jest pojedynczym wektorem 16 oktetów, które są 

"dodawane" do wyjścia z ostatniej rundy. Zobacz rysunek  

 

Każdy z wektorów 16-oktet Ki = (Ki[0]. Ki [1], ..., Ki [15]), z wyjątkiem K1, jest przesunięty przez 

odchylenie Bi = (bi[0], bi[1] , ..., bi [15]), i = 2, 3,. . ., 17 z dodatkiem modulo 256. Wektory odchylenia są 

definiowane przez 

 

Okrągłe klucze są wprowadzane do okrągłego mechanizmu SAFER +, gdzie są dodawane do okrągłych 

danych. Dodanie odbywa się za pomocą splecionych dodatków modulo 256 i XOR. Zobacz powyższy 

rysunek. SAFER + używa dwóch tabel, zwanych E i L, które implementują odwzorowania: 



 

 

 

Te dwa odwzorowania wprowadzają nieliniowość. Rysunek 4.2 pokazuje również modyfikacja SAFER + 

zastosowana w algorytmie Bluetooth A'r. A'r jest SAFER+ z modyfikacją, że oryginalne wejście do 

algorytmu jest również dodawane do wejścia trzeciej rundy. To sprawia, że A'r staje się 

nieodwracalnym mapowaniem. Ta modyfikacja została wprowadzona w celu uniemożliwienia użycia 

algorytmu do szyfrowania i uniknięcia problemów z przepisami eksportowymi. 

4.2.1 Algorytm uwierzytelniania E1 

Przypominamy, że algorytm E1 jest algorytmem uwierzytelniania Bluetooth. Nazywa się to algorytmem 

uwierzytelniania wiadomości (MAC). Algorytm E1 zbudowany jest wokół SAFER +, który dla wygody jest 

oznaczony przez Ar i określony jako 

 

 

Teraz zdefiniujemy E1 w kilu krokach. Najpierw 

 

 

Tutaj SRES i ACO są otrzymywane z 16-oktetowego skrótu wektorowego (K, RAND, adres, 6) jako 

pierwsze odpowiednio 4 oktety i ostatnie 12 oktetów. Tutaj hash jest funkcją zdefiniowaną przez 

 

 

gdzie E(I2,L) jest rozszerzeniem wektora  oktetycznego L I2 do wektora 16-oktetowego (128-bitowego), 

zdefiniowanego przez 

 



 

Hash funkcji jest również używany przez algorytm E3, w którym L = 12 jest używany. Dla E1, L zawsze 

wynosi 6 oktetów. Algorytm SAFER + jest stosowany dwa razy: raz zdefiniowany, czyli Ar, i drugi raz 

lekko zmodyfikowany przez dodanie oktetów wejściowych do wejścia trzeciej rundy. Ten ostatni 

nazywany jest algorytmem A'r. Uważny czytelnik zauważył oczywiście, że klucz K do A'r nie jest tym 

samym, co klucz K, który jest używany w Ar. Klucz ~ K pochodzi od przesunięcia K. Przesunięcie definiuje 

się w następujący sposób: 

 

Rysunek poniższy podsumowuje kroki, które tworzą algorytm E1. Rysunek pokazuje również, w jaki 

sposób wyjście funkcji mieszającej jest podzielone na dwie części. Pierwsze 4 oktety tworzą odpowiedź 

SRES, a pozostałe 12 oktetów tworzą ACO z offsetem uwierzytelnienia. 

 

4.2.2 Algorytm klucza jednostki E21 

Algorytm E21 użyty do wyprowadzenia klucza jednostki zbudowany jest wokół A'r. Zobacz rysunek (a).  



 

Formalnie jest określony jako 

 

 

Ponieważ A'r jest używany zamiast oryginalnego SAFER+, algorytmu E21 nie można używać 

bezpośrednio jako odwrotnego algorytmu szyfrowania. 

4.2.3 Początkowy algorytm klucza E22 

Algorytm E22 użyty do początkowego wyprowadzenia klucza jest również zbudowany wokół A'r, ale 

różni się nieco od E22. Zobacz rysunek (b).  

 

Niech N oznacza długość klucza dostępu. Formalnie E22 jest określony jako 

 

 

gdzie N’ = min(16,6 + N) jest długością PKEY’ w oktetach i gdzie  

 



 

 

4.2.4 Algorytm klucza szyfrowania E3 

Na koniec algorytm generowania klucza szyfrowania E3 jest zdefiniowany jako 

 

 

gdzie hash jest funkcją zdefiniowaną wcześniej. Czytelnik powinien jednak pamiętać, że ten klucz 

kodowania KC nie jest bezpośrednio wykorzystywany. KC służy do wyprowadzenia klucza ograniczenia, 

który jest wprowadzany do algorytmu szyfrowania E0, który opisujemy w następnej sekcji. Można 

zauważyć, że E21 i E22 są bardzo podobne. Jest to wybór projektowy, aby uprościć implementację. 

Rysunek poniższy przedstawia schemat blokowy E3. 

 

4.3 Silnik szyfrujący 

Nieoficjalnie rozmawialiśmy o silniku szyfrowania E0 w Bluetooth na początku tej części. Abstrakcyjne 

E0 jest tak zwaną autonomiczną skończoną maszyną stanów. Załadowany ze stanem początkowym, 

będzie na każdym cyklu zegara przejść do nowego stanu i wytworzyć jeden pojedynczy bit wyjściowy 

strumienia klucza. Kluczem szyfrującym, który jest ładowany do mechanizmu szyfrowania, jest klucz 

ograniczający K'C. Oprócz klucza ograniczenia, stan początkowy jest określany przez 26 bitów bieżącej 

wartości zegara, BD_ADDR i 128-bitowego losowego EN_RAND. Jak wyjaśniono w sekcji 3.6.3, pierwszy 

określa klucz danych, uruchamiając E0 przez 200 cykli zegara. Można to traktować jako sposób 

mieszania danych stanu początkowego. Z 200 wygenerowanych symboli wyjściowych (bitów), ostatnie 

128 bitów jest zachowywane, a następnie ładowane z powrotem do E0 jako stan początkowy dla 

procesu generowania symboli strumienia klucza, które są używane do szyfrowania (alternatywnie do 

odszyfrowania) wychodzącego ( przychodzące). Na potrzeby ekspozycji najpierw opiszemy konstrukcję 

E0 i powrócimy do opisu etapów inicjalizacji po uzyskaniu większej wiedzy na temat konstrukcji. 

4.4 Algorytm szyfrowania E0 

Rdzeń E0 zbudowany jest wokół czterech niezależnych rejestrów liniowych sprzężeń zwrotnych i 

skończonej maszyny stanów jako zespołu łączącego. Ta ostatnia jest potrzebna do wprowadzenia 

wystarczającej nieliniowości, aby utrudnić ponowne obliczenie stanu początkowego z obserwacji 



kluczowych danych strumienia. W części 7 powrócimy do kompromisów, które biorą udział w 

omawianiu mocnych i słabych stron systemu zabezpieczeń Bluetooth. Cztery rejestracje liniowego 

sprzężenia zwrotnego LFSRi, i = 1, 2, 3, 4 są każda w pełni charakteryzowana przez następujące cztery 

sprzężenia zwrotne wielomianów 

 

Zauważ, że suma stopni tych czterech wielomianów wynosi 128. Wyjściowa sekwencja X1 = (x10, x11, 

...) z rejestru 1, powiedzmy, przy założeniu, że rejestrujemy rejestr nieskończenie długo, może być 

wyrażona przez formalny seria mocy: 

 

Z teorii liniowych rejestrów sprzężenia zwrotnego wiemy, że możemy zapisać: 

 

dla niektórych wielomianów g1(t) (ze współczynnikami binarnymi) o stopniu mniejszym niż stopień f1 

(t). Podział wielomianu przeprowadzany jest za pomocą zwykłej arytmetyki wielomianowej, ale w 

arytmetyce modulo 2. Jest to obwód sprzężenia liniowego, który implementuje tę operację dzielenia, 

wykorzystując elementy opóźniające do utrzymywania współczynników i bramek XOR w celu 

wykonywania operacji modulo 2. Każdy z czterech wielomianów jest tak zwanym wielomianem o 

maksymalnej długości, co oznacza, że okresy sekwencji wyjściowych LFSR mają okresy 2degreefi-1, i = 1, 

2, 3, 4 [12]. To znaczy, mamy 

 



Jak zobaczymy później, wielomiany są w rzeczywistości wielomianami wiatraka o maksymalnej 

długości. Własność wiatraka może być wykorzystana w realizacji sprzętowej lub programowej LFSR. 

Cztery sekwencje X1,…,X4 są karmione symbolem za pomocą symbolu w tak zwanym sumatorze 

sumowania, który dodaje cztery symbole wejściowe razem, tak jakby były liczbami naturalnymi, dodaje 

wynik do liczby ct, w zależności od stanu sumatora sumy, i otrzymuje sumę st, t = 0, 1,. . . . Formalnie 

mamy 

 

ponieważ ct przyjmuje tylko wartości 0, 1, 2, 3. Symbolem wyjściowym z jest wynik binarny uzyskany 

przez ustawienie 

 

Nowa wartość ct + 1 jest uzyskiwana przez przepisanie najpierw wyniku obliczeń 

 

jako wektor binarny ut + 1 (o wymiarze 2), a następnie ustawienie 

 

(obliczanie modulo 2 we współczynnikach), a na końcu definiowanie mapowania: 

 

Dokładna inspekcja pokazuje, że powyższy wzór definiuje liniowy nieskończony filtr odpowiedzi 

impulsowej (IIR), który miesza zmienne stanu. Zobaczymy później, że filtr IIR obniża współczynnik 

korelacji, który jest ważnym parametrem tak zwanego ataku korelacji. Na rysunku 4.6 rdzeń E0 jest 

przedstawiony schematycznie.  



 

Braki na rysunku  są częściami inicjalizującymi, które zostaną opisane w następnych rozdziałach. Zanim 

omówimy inicjalizację, chcemy zwrócić uwagę, że sekwencja V = (v0, v1,..) z 

 

ma okres P = (P1P2P3P4) / 7, a nie P1P2P3P4 ze względu na fakt, że okresy P3 i P4 mają 7 jako ich największy 

wspólny dzielnik. Jeśli więc przyjmiemy, że żaden z LFSR nie został zainicjowany ze stanem zerowym, 

istnieje 7 cykli długości P ≈ 2125.2 [13]. 

4.4.1 Inicjalizacja 

Zainicjowanie E0 przed obliczeniem klucza danych jest raczej zaangażowane. Generator strumienia 

klucza musi być załadowany wartościami początkowymi dla czterech LFSR (łącznie 128 bitów) i 4 bitów, 

które określają wartości c0 i c-1. Ta 132-bitowa wartość początkowa pochodzi z czterech wejść: klucz 

ograniczenia K'C, wartość BD_ADDR i wartość CLK zegara za pomocą samego generatora strumienia 

klucza. Długość K 'C wynosi 128 bitów. W generatorze generowane są bity szyfrowe 200-strumieniowe, 

z których ostatnie 128 bitów jest dostarczanych z powrotem do generatora strumienia klucza jako 

wartości początkowe czterech LFSR. Wartości c0 i c-1 są zachowane. Szczegóły inicjalizacji są 

następujące: 

1. Przesuń trzy wejścia K 'C, adres BD_ADDR, zegar CLK bitów i stałej 6-bitowej (dziesiętnej) 113 (łącznie 

208 bitów). 

a. Otwórz wszystkie przełączniki pokazane na rysunku 4.7 



 

b. Rozmieść bity wejściowe, jak pokazano na rysunku 4.7. ADR [i] oznacza bajtów BD_ADDR i podobnie 

CLK [i] oznacza odpowiednie bajty zegara. 

c. Ustaw początkowe stany LFSR na zero (t = 0). 

d. Zacznij przesuwać bity wejściowe 

e. Zamknij przełącznik sprzężenia zwrotnego LFSR1 po 25 momentach zegarowych, które z LFSR2 po 

31 momentach zegarowych, LFSR3 po 33 momentach zegarowych, i LFSR4 po 39 momentach 

zegarowych. 

f. W t = 39 ustaw bitów c39 = 0 i c38 = 0. 

g. Kontynuuj przesuwanie pozostałych bitów wejściowych. Uwaga: po zakończeniu LFSR1 skutecznie 

skręcił 30 razy z zamkniętym sprzężeniem zwrotnym. LFSR2 24 razy, LFSR3 22 razy, a LFSR4 16 razy. 

2. Kontynuuj zegar aż do wyprodukowania 200 symboli (w celu wymieszania danych początkowych). 

3. Zachowaj ct i ct-1 i załaduj ostatnie 128 wygenerowanych bitów do czterech LFSRs. 

Na powyższym rysunku wszystkie bity są przesuwane rozpoczynając zawsze od najmniej znaczącego 

bitu (LSB) 4; na przykład od trzeciego bajta adresu, ADR [2], pierwszy ADR16 jest wprowadzany, a 

następnie ADR17, i tak dalej. Na koniec, ostatnio wygenerowane 128 bitów zostało tutaj wygodnie 

oznaczone przez Z [0],. . ., Z [15] są ponownie wprowadzane do rejestrów sprzężenia zwrotnego, jak 

pokazano na rysunku poniżej 

 



Ładunki przychodzące i wychodzące są traktowane osobno, a klucze ładunku są generowane dla 

każdego z nich.  

4.5 Aspekty wdrażania 

Podczas budowania urządzenia Bluetooth należy zdecydować, jak wdrożyć algorytmy. Wdrożenie 

sprzętowe jest najlepszą alternatywą, gdy ważna jest szybkość i zużycie energii. Wdrożenia 

oprogramowania umożliwiają szybki rozwój i są elastyczne. W tej sekcji omawiamy implementację 

SAFER + i E0. Ponieważ proces uwierzytelniania i wyprowadzanie KC nie są zbyt czasochłonne w 

większości przypadków użycia Bluetooth, naturalnym wyborem dla SAFER + jest wdrożyć go w 

oprogramowaniu. Dobre oprogramowanie można łatwo znaleźć na różnych stronach internetowych. 

Wybór implementacji dla E0 nie jest tak oczywisty. Ponieważ E0 zawsze działa podczas przesyłania 

zaszyfrowanych danych, korzystne jest wdrożenie E0 w sprzęcie na urządzeniach, które powinny mieć 

bardzo niskie zużycie energii. Bo szyfrowanie odbywa się w warstwie fizycznej w stosie 

komunikacyjnym, implementacja sprzętowa dobrze pasuje do implementacji, w której w sprzęcie 

realizowana jest inna funkcjonalność niskopoziomowa. Konstrukcja E0 pozwala na dalsze uproszczenie, 

które zmniejsza liczbę przypadków, w których trzeba zegarować cztery LFSR. Czytelnik mógł 

zaobserwować specjalną strukturę sprzężenia zwrotnego wielomianu. Są to tak zwane wielomiany 

wiatraka, które mają właściwość polegającą na tym, że można skonstruować liniową sekwencyjną 

maszynę, która pod warunkiem, że jest poprawnie zainicjowana, dla każdego cyklu zegarowego 

generuje cztery kolejne symbole sekwencji, które generowałby normalny LFSR. Sposób, w jaki działa 

budowa wiatraka, najlepiej pokazano na rysunku na przykładzie wielomianu wiatraka t4 + t3 + 1.  

 

Najpierw pokazano klasyczną konstrukcję LFSR. Sygnał wyjściowy w trzecim elemencie rejestru tworzy 

długość maksymalną, okres 15, rozpoczynający się od symboli 00010011. . . . Następnie pokazano 

konstrukcję wiatraka, która generuje tę samą sekwencję, ale teraz trzy symbole dla każdego tiku 

zegara. Łatwo teraz zauważyć, że liczba wymaganych cykli zegarowych w realizacji E0 wiatraka to tylko 

jedna czwarta tej bezpośredniej implementacji LFSR. W związku z tym możliwe jest sterowanie 

wariantem wiatraka E0 tylko na jednej czwartej częstotliwości taktowania wariantu z bezpośrednimi 

LFSR. Niższa częstotliwość taktowania zmniejsza pobór mocy w większości implementacji integracji 

VLSI. Implementacja wiatraka jest również możliwa w oprogramowaniu. 

V 

Szyfrowanie transmisji 

Bluetooth obsługuje szyfrowany ruch transmisji. Osiąga się to poprzez dystrybucję wspólnego tajnego 

klucza do wszystkich niewolników piconetu. Cały ruch emisji jest następnie szyfrowany na podstawie 

tego wspólnego klucza. W wersji 1.1 specyfikacji Bluetooth szczegóły szyfrowania rozgłoszeniowego są 

nieco niejasne na poziomie LMP i HCI. W wersji 1.2 starano się, aby określone zachowanie było 



jednoznaczne. Kolejną zmianą jest szyfrowanie rozgłoszeniowe stają się opcjonalną, a nie 

obowiązkową funkcją. W tym rozdziale przedstawiamy przegląd mechanizmów szyfrowania 

rozgłoszeniowego i procedur używanych do włączania szyfrowanego ruchu rozgłoszeniowego. 

5.1 Przegląd 

W celu obsługi szyfrowanego ruchu rozgłoszeniowego konieczne jest, aby wszystkie urządzenia 

podrzędne miały dostęp do tego samego klucza szyfrowania / odszyfrowywania. W tym celu 

zdefiniowano specjalny klucz łącza, który ma być używany jako podstawa klucza szyfrowania łącza. 

Ponieważ master-piconet wydaje ten klucz, jest oznaczony przez główny klucz, Kmaster. Klucz główny 

może być używany tylko przez jedną sesję; w przeciwnym razie urządzenia, które poprzednio były 

członkami piconetu rządzonego przez tego samego kapitana, mogłyby potencjalnie słuchać bieżącej 

rozmowy. Z tego powodu klucz główny jest kluczem tymczasowym. Można by pomyśleć, że po 

rozdzieleniu klucza głównego, urządzenie może dowolnie przełączać się na odpowiedni klucz 

deszyfrowania (który jest oparty na półpustentowym kluczu dla indywidualnego ruchu i na kluczu 

głównym dla ruchu rozgłoszeniowego) w razie potrzeby. Istnieje jednak praktyczny problem z tym 

podejściem. Odbiornik nie może ustalić, czy użyć klucza dla połączenia master-slave, czy klucza dla 

połączenia rozgłoszeniowego, dopóki LT_ADDR nie zostanie zinterpretowane. Jeśli ten adres jest 

zerowy, wiadomość jest nadawana; w przeciwnym razie jest przeznaczony do pojedynczego 

urządzenia. Ponieważ LT _ADDR jest odbierany raczej blisko ładunku, jest bardzo mało czasu, aby 

maszyna deszyfrująca została poprawnie zainicjowana przed rozpoczęciem rozszyfrowania. Aby 

uniknąć niepewności, który klawisz należy użyć, tylko jeden klucz może być ważny jednocześnie. W 

związku z tym istnieją trzy obsługiwane tryby ruchu w Bluetooth: 

1. Brak szyfrowania - cały ruch jest w postaci zwykłego tekstu. 

2. Szyfrowanie w połączeniach punkt-punkt w oparciu o semipermanentny klucz-klucz ruchu-1 nadal 

nie jest szyfrowane. 

3. Szyfrowanie w połączeniach punkt-punkt i punkt-wiele punktów-indywidualny ruch drogowy i 

transmisyjny są szyfrowane przy użyciu tego samego klucza szyfrowania. 

Ten ostatni przypadek sugeruje, że prywatność linków jest skutecznie usuwana w odniesieniu do 

wszystkich jednostek udostępniających Kmaster, ale przechowywanych w odniesieniu do reszty świata. 

5.2 Przygotowanie do szyfrowania transmisji 

W scenariuszu rozgłoszeniowym, ponieważ wszystkie urządzenia podrzędne używają tego samego 

klucza szyfrowania, wszystkie one muszą obsługiwać długość klucza szyfrowania wybieraną przez 

głównego. Niektóre kraje wprowadziły ograniczenia eksportowe dla sprzętu wyposażonego w układy 

szyfrujące. Z tego powodu efektywna długość klucza klucza szyfrowania może być ograniczona do 

czegoś mniejszego niż 128 bitów przy użyciu procedury opisanej w Podrozdział 3.6.2. Maksymalna 

obsługiwana długość jest określona przez producenta i nie może być później zmieniona. W praktyce 

jest to realizowane poprzez implementację tylko podzestawu klucza ograniczającego wielomiany. Aby 

wybrać długość klucza, master musi wiedzieć, jakie są długości obsługiwane dla wszystkich 

indywidualnych członków piconetu. W przypadku urządzeń zgodnych z wersją 1.1 nie ma 

standardowego sposobu uzyskiwania tych informacji, a jedyną dostępną metodą jest kluczowa 

procedura negocjacyjna opisana w punkcie 3.6.2. Złożoność gromadzenia indywidualnych możliwości 

i negocjowania wielkości klucza jest jedną z przyczyn, dla których funkcja szyfrowania 

rozgłoszeniowego nie zawsze jest zaimplementowana w urządzeniach zgodnych ze specyfikacją 1.1. 

Wśród zgodnych z 1.1. Jednostki posiadające tę funkcję, testy praktyczne wykazały, że 



interoperacyjność między różnymi producentami nie jest szczególnie dobra. Interoperacyjność została 

znacząco poprawiona w wersji 1.2 specyfikacji z dwoma nowymi poleceniami LMP: 

• Maska rozmiaru klucza szyfrowania wymaga LMP  

• Maska maski klucza szyfrowania res 

Pierwsze polecenie może być użyte przez urządzenie master do żądania maski bitowej, która opisuje 

obsługiwaną długość klucza (w bajtach) przez urządzenie podrzędne. Urządzenie slave używa drugiego 

polecenia, aby zwrócić obsługiwaną długość klucza. Ponadto LMP zawiera maskę, wymienianą podczas 

konfiguracji łącza, określa funkcje dostępne w urządzeniu. Od wersji 1.2 liczba możliwych do 

zdefiniowania funkcji została znacznie zwiększona dzięki rozszerzonym maskom funkcji. To tylko nowy 

LM PDU, dla którego pozycje bitowe w polu danych odnoszą się do rozszerzonych funkcji. Ogólnie rzecz 

biorąc, dla każdej opcjonalnej funkcji LMP maska funkcji wskazuje, czy jest obsługiwana, czy nie 

szyfrowanie jest teraz definiowane jako funkcja opcjonalna, jest obsługiwane tylko wtedy, gdy 

ustawiony jest odpowiedni bit w masce rozszerzonych funkcji. Starsze urządzenia nie mają maski 

rozszerzonych funkcji, ale nowe urządzenie może to ustalić na podstawie numeru wersji LMP. 

5.3 Przejście do szyfrowania transmisji 

Zanim możliwa jest transmisja zaszyfrowana, master musi zmienić aktualny klucz łącza. Aby przełączyć 

się z semipermanenta na klucz tymczasowy, należy wykonać kilka kroków. Najpierw master generuje 

tymczasowy klucz łącza, Kmaster. Oczywiście tego klucza nie można wysłać w postaci zwykłego tekstu. 

Jedną opcją jest dystrybucja za pośrednictwem zaszyfrowanych linków. Jednak nakłada to 

niepotrzebne ograniczenia, ponieważ nakazuje początkowe przejście do zaszyfrowanego ruchu 

master-slave, nawet w przypadkach, gdy aplikacja żądająca ruchu rozgłoszeniowego go nie potrzebuje. 

Zamiast tego klucz jest wysyłany XORed z nakładką, która jest funkcją bieżącego klucza łącza i 

publicznej liczby losowej. Szczegóły tego schematu można znaleźć w rozdziale 3.4.5. To, czy 

obsługiwane jest szyfrowanie rozgłoszeniowe, można określić za pomocą maski funkcji LMP. Ponadto, 

jak omówiliśmy wcześniej, można zażądać obsługiwanych długości kluczy za pomocą maski maskującej 

szyfrowania LMP wymag. W tym PDU znajduje się 16 bitów, których pozycje odpowiadają tej samej 

długości w bajtach klucza szyfrowania. Dla każdej obsługiwanej długości ustawiony jest odpowiedni 

bit, a dla każdej nieobsługiwanej długości bit nie jest ustawiony. Zatem najmniej znaczący bit 

odpowiada 8-bitowemu kluczowi, podczas gdy najbardziej znaczący bit odpowiada 128-bitowemu 

kluczowi. Po uzyskaniu tej informacji od wszystkich urządzeń slave, master może zdecydować, która 

jest największa obsługiwana długość klucza i poproś o użycie. Parametr trybu szyfrowania trybu 

szyfrowania LMP wymaganego PDU określa, czy używać szyfrowania czy nie. Jeśli ten tryb jest 

ustawiony na 0x1 lub 0x2, szyfrowanie dotyczy pojedynczo zaadresowanych wiadomości (ruch typu 

punkt-punkt). Ponadto, jeśli używany jest tymczasowy klucz łącza, wiadomości rozgłoszeniowe są 

również szyfrowane; jeśli używany jest pół-trwały klucz łącza, wiadomości rozgłoszeniowe nie są 

zaszyfrowane. Zauważ, że ustawienie trybu szyfrowania na 0x2 nie jest zalecane od wersji 1.2. Tryb jest 

nadal częścią specyfikacji tylko po to, aby umożliwić kompatybilność wsteczną z urządzeniami 

zgodnymi ze specyfikacją 1.1. W związku z tym parametr trybu szyfrowania napisany przez komendę 

trybu szyfrowania zapisu HCI może przyjmować wartości 0x0 i 0x1. Rysunek  

 

 

 

 



 

przedstawia tabelę sekwencji komunikatów opisującą różne etapy konfiguracji szyfrowania 

rozgłoszeniowego, a także powrót z emisji do indywidualnego szyfrowania łącza. W celu aktywacji 

klucza głównego łącza, polecenie Master Link łącza HCI z Key_Flag ustawionym na 0x01 jest wydawane 

przez host główny. Ta sama liczba losowa musi być użyta we wszystkich poleceniach ponownego 

szyfrowania LMP; w przeciwnym razie różne wartości inicjalizacji szyfrowania spowodują problemy po 

włączeniu szyfrowania. Od gospodarza zależy, czy podejmie próbę rozgłaszania zaszyfrowanych 

danych, gdy nie wszystkie urządzenia podrzędne są ustawione na odbieranie zaszyfrowanych danych 

transmisji, ale zalecenie tego nie należy robić. Jeśli, z jakiegoś rzadkiego, koniecznego powodu, 

wzajemne uwierzytelnienie zgodnie z tempem LMP temp rand i tempem LMP nie powiedzie się, LM 

weryfikatora powinien wydać procedurę odłączenia dla tego łącza. Umożliwi to powodzenie 

procedury, nawet jeśli jedno z urządzeń może być błędne. 

VI 

Zasady bezpieczeństwa i kontrola dostępu 

Funkcja bezpieczeństwa zdefiniowana w paśmie podstawowym Bluetooth zapewnia systemowi 

niezbędne bloki konstrukcyjne do skonfigurowania prywatnego połączenia radiowego między 



urządzeniami. Chociaż jest to niezbędny komponent, z pewnością nie wystarczy zbudować elastyczną 

architekturę bezpieczeństwa. W jednym prawdopodobnym scenariuszu laptopa wyposażonego w 

Bluetooth pojedyncze łącze radiowe Bluetooth jest współdzielone przez wiele różnych aplikacji 

działających na hoście. Każda z nich może mieć zupełnie inne wymagania bezpieczeństwa. Na przykład 

niektóre usługi mogą wymagać autoryzacji, zanim połączenie jest dozwolone, podczas gdy inne są 

otwarte dla wszystkich przychodzących upraszań. Ponadto poufność może, ale nie musi, być 

problemem dla konkretnego zastosowania, co sugeruje, że szyfrowanie powinno podlegać 

negocjowaniu na łączu. SIG Bluetooth wyprodukował biały dokument1, który przedstawia możliwą 

architekturę, która rozwiązuje te problemy. Ta biała księga pokazuje, jak radzić sobie z wymaganiami 

wywołanymi przez tryb bezpieczeństwa 2. W niniejszym rozdziale omówiono pomysły i koncepcje 

przedstawione w białej księdze. 

6.1 Cele 

Usługa może mieć szczególne wymagania dotyczące autoryzacji, uwierzytelniania i poufności. Definicje 

tych terminów znajdują się w sekcji 1.2.2. Chociaż te właściwości nie są niezależne, pożądane jest, aby 

aplikacje działające na hoście żądały indywidualnych ustawień dotyczących tych właściwości 

indywidualnie. Oczywiście, kolejność uruchamiania usług nie może być wcześniej znana. Połączenie 

może się rozpocząć bez włączonego zabezpieczenia; następnie, w pewnym momencie, inicjowana jest 

nowa usługa, która prosi o szyfrowanie. Ponieważ wymaga to sygnalizacji LMP nad łączem, potrzebna 

jest pewna obsługa stosu, aby przełączyć przełącznik w tryb szyfrowany. Celem mechanizmu kontroli 

dostępu jest zapewnienie aplikacjom możliwości wyboru żądanego rodzaju połączenia. Jest to 

nazywane zabezpieczeniem na poziomie usługi. W szczególności, co jest opisane poniżej dotyczą 

urządzeń pracujących w trybie bezpieczeństwa  

6.1.1 Relacje zaufania 

W tym kontekście zaufane urządzenie odnosi się do urządzenia, dla którego ustalono stosunek 

bezpieczeństwa, który ma trwać dłużej niż czas trwania bieżącej sesji. Zazwyczaj urządzenia osobiste, 

które można podłączyć do więcej niż jednej kategorii, należą do tej kategorii, takie jak zestaw 

słuchawkowy i telefon komórkowy, urządzenie PDA synchronizujące się z komputerem stacjonarnym 

lub telefon komórkowy używany do wybierania numeru - tworzenie sieci za pomocą laptopa. Zaufane 

urządzenie otrzymuje bezwarunkowy dostęp do wszystkich usług działających na hoście po 

potwierdzeniu tożsamości za pomocą protokołu uwierzytelniania. W przypadku innych scenariuszy 

użytkownika połączenie ma bardziej tymczasowy charakter. Interesuje nas zaszyfrowanie linku, aby 

mieć prywatność, ale trwałe połączenie między zaangażowanymi urządzeniami nie jest konieczne, 

ponieważ połączenie to prawdopodobnie nie zostanie przywrócone w późniejszym czasie. Może się 

również zdarzyć, że istnieje stała relacja bezpieczeństwa, ale urządzeniu odległemu nie przyznano 

nieograniczonego dostępu do usług działających na urządzeniu bliskiego zasięgu. Takie urządzenia są 

określane jako niezaufane. Możliwym udoskonaleniem zaufanych i niezaufanych relacji jest 

zdefiniowanie tych właściwości nie dla każdego urządzenia, ale dla każdej usługi lub grupy usług. 

6.1.2 Poziomy bezpieczeństwa 

Usługa może swobodnie określać swoje wymagania dotyczące autoryzacji, uwierzytelniania i 

szyfrowania, o ile ustawienia są zgodne z podstawowymi zasadami zabezpieczeń na poziomie łącza. Na 

przykład nie można żądać szyfrowania bez uwierzytelnienia. Z możliwych wymagań dostępu usługi 

należą do trzech poziomów bezpieczeństwa: 

1. Autoryzacja i uwierzytelnianie; 



2. Tylko uwierzytelnianie; 

3. Usługi otwarte dla wszystkich urządzeń. 

W przypadku, gdy wymagana jest autoryzacja, użytkownik musi aktywnie zatwierdzać dostęp do usługi, 

chyba że klient łączący działa na zaufanym urządzeniu (które automatycznie ma dostęp do wszystkich 

usług działających na hoście). Istnieją również usługi uwierzytelniania, dla których nie jest wymagana 

autoryzacja. Wreszcie, otwarte usługi nie wymagają autoryzacji ani autoryzacji. Oczywiście, ten drugi 

implikuje to poziom łącza nie może być zaszyfrowany, ponieważ protokół wymaga co najmniej jednego 

uwierzytelnienia, zanim tryb szyfrowania będzie możliwy. 

6.1.3 Elastyczność 

Aby być użytecznym, architektura bezpieczeństwa musi zapewniać indywidualne ustawienia polityk 

dostępu różnych usług. Otwarcie jednej aplikacji nie otwiera się automatycznie dla innych. Na przykład 

telefon komórkowy może mieć otwarte zasady dostępu do rekordów wykrywania usług i wymiany 

wizytówek, ale restrykcyjne zasady dostępu do zestawu słuchawkowego i połączenia telefonicznego. 

W ten sam sposób, w przypadku usługi, która ma do czynienia ze zmieniającymi się zdalnymi 

urządzeniami (takimi jak przesyłanie plików i wymiana wizytówek), dostęp przyznany tej usłudze nie 

otwiera się na dostęp do innych usług na urządzeniu, ani nie zapewnia automatycznej przyszłości 

dostęp do usługi na urządzeniu. Aby zwiększyć użyteczność, ilość interwencji użytkownika w celu 

uzyskania dostępu do usługi powinna być ograniczona do minimum. Zasadniczo jest to potrzebne 

podczas konfigurowania zaufanej relacji z urządzeniem lub podczas zezwalania na ograniczony dostęp 

do usługi. 

6.1.4 Uwagi dotyczące implementacji 

W Bluetooth multipleksowanie protokołu może odbywać się w warstwie L2CAP i nad nią. Protokoły 

zwielokrotniania wyższej warstwy (tj. Powyżej L2CAP) są w niektórych przypadkach specyficzne dla 

Bluetooth (np. RFCOMM), aw innych przypadkach nieunikalne dla Bluetooth (np. OBEX). Niektóre 

protokoły mają nawet własne funkcje bezpieczeństwa. Architektura bezpieczeństwa musi uwzględniać 

to, ponieważ różne protokoły mogą wymuszać zasady bezpieczeństwa dla różnych usług. Na przykład 

L2CAP wymusza bezpieczeństwo dla telefonii bezprzewodowej, RFCOMM wymusza zabezpieczenia dla 

sieci dial-up, a OBEX wymusza politykę bezpieczeństwa dla transferu plików i synchronizacji. Niższe 

warstwy nie muszą znać ustawień zabezpieczeń i zasad na wyższych warstwach. Ponadto zasady 

bezpieczeństwa mogą się różnić w zależności od roli klienta i serwera określonej usługi. Oznacza to, że 

rówieśnicy mogą wymuszać różne polityki bezpieczeństwa dla tej samej usługi ze względu na różne 

role. To także musi być obsługiwane przez menedżera bezpieczeństwa. 

6.2 Architektura menedżera zabezpieczeń 

W tej sekcji opisano architekturę, która spełnia cele określone w poprzednich sekcjach. 

6.2.1 Przegląd 

Architektura zarządzania bezpieczeństwem pracująca zgodnie z omówionymi do tej pory liniami 

została przedstawiona na rysunku. 



 

Główne zadania, które musi wykonać, to: 

• Przechowywać informacje związane z bezpieczeństwem dla usług; 

• Przechowywać informacje związane z bezpieczeństwem dla urządzeń; 

• Akceptuj lub odrzucaj żądania dostępu według protokołów lub aplikacji; 

• W razie potrzeby wymuszaj uwierzytelnianie / szyfrowanie przed połączeniem się z aplikacją; 

• Zainicjuj konfigurację zaufanych relacji na poziomie urządzenia; 

• W razie potrzeby zapytaj użytkownika lub aplikację o hasło. 

Architektura menedżera bezpieczeństwa odciąża aplikacje od ciężaru wdrożenia wszystkich tych 

szczegółów. Dobrze zdefiniowana i spójna polityka bezpieczeństwa na poziomie łącza jest 

automatycznie dostępna dla wszystkich aplikacji korzystających z łączności Bluetooth. Protokół do 

komunikacji z menedżerem bezpieczeństwa składa się z prostych procedur zapytań / odpowiedzi i 

rejestracji. Ponieważ polityka bezpieczeństwa jest zamknięte w menedżerze bezpieczeństwa, 

modyfikacje w tym zakresie mogą odbywać się bez potrzeby aktualizowania podmiotów, które 

wchodzą z nim w interakcję. Ta struktura oznacza również, że starsze aplikacje bez bezpośredniego 

wsparcia dla bezpośredniej komunikacji z menedżerem bezpieczeństwa mogą korzystać z kontroli 

dostępu do urządzenia za pośrednictwem warstwy multipleksowania (na przykład RFCOMM) i L2CAP. 

Można zauważyć, że zasady bezpieczeństwa dotyczą zarówno ruchu przychodzącego, jak i 

wychodzącego. Jest całkiem naturalne, że żądania przychodzące wymagają odpowiednich uprawnień, 

zanim zostaną zaakceptowane. Jeśli jednak użytkownik zażądał określonej aplikacji do uruchomienia 



za pośrednictwem zaszyfrowanego łącza, menedżer bezpieczeństwa powinien również upewnić się, że 

szyfrowanie jest włączone, zanim takie żądanie połączenia zostanie wysłane do zdalnego urządzenia. 

Aplikacja działająca lokalnie nie może być pewna, czy zdalne urządzenie zastosowało te same 

wymagania bezpieczeństwa dla tej aplikacji. W związku z tym menedżer bezpieczeństwa będzie 

wymuszał szyfrowanie, aby upewnić się, że ustawienie jest bardziej swobodne na pilocie . Koniec nie 

zastąpi ustawień lokalnych. 

6.2.2 Poziom zaufania urządzenia 

Z punktu widzenia menedżera bezpieczeństwa, każde zdalne urządzenie łączące się z nim mieści się w 

jednym z trzech zdefiniowanych poziomów zaufania urządzenia: 

1. Zaufane urządzenie: uprzednio uwierzytelnione urządzenie, dla którego przechowywany jest klucz 

łącza i które jest oznaczone jako zaufane w bazie danych urządzenia. 

2. Urządzenie niezaufane: urządzenie wcześniej uwierzytelnione, dla którego łącze 

klucz jest przechowywany, ale jest oznaczony jako niezaufany w bazie danych urządzenia. 

3. Nieznane urządzenie: Brak informacji o zabezpieczeniach dla tego urządzenia. Z definicji to 

urządzenie jest niezaufane. 

Menedżer bezpieczeństwa będzie zarządzał bazą danych wszystkich znanych urządzeń i działał zgodnie 

z polityką dotyczącą poziomu zaufania zdalnego urządzenia i usługi, z którą próbuje się połączyć. 

Zaufana relacja jest zwykle ustalana podczas procedury parowania. Użytkownik może zostać 

powiadomiony i ma możliwość dodania zdalnego urządzenia do listy zaufanych urządzeń. Możliwe jest 

także dodawanie niezaufanych urządzeń w późniejszym czasie, gdy uzyskują one dostęp do usługi 

wymagającej autoryzacji uruchomionej na hoście lokalnym. Ponownie, użytkownik zostanie 

powiadomiony i zapytany, czy zdalne urządzenie powinno zmienić status z niezaufanego na zaufany. 

Gdy urządzenie zdalne ma powiązany klucz łącza, uwierzytelnianie jest wykonywane zgodnie z 

procedurą określoną w LMP i specyfikacji pasma podstawowego. Aby zostać zweryfikowanym jako 

zaufanym, uwierzytelnianie musi zakończyć się sukcesem, a zaufana flaga musi być ustawiona w 

wewnętrznej bazie danych. W przypadku nieznanych urządzeń parowanie jest konieczne, aby mogło 

nastąpić uwierzytelnienie. 

6.2.3 Poziom bezpieczeństwa dla usług 

Analogicznie jak w przypadku bazy danych urządzeń, menedżer bezpieczeństwa ma bazę danych usług 

dla ustawień związanych z konkretnymi usługami, a nie z urządzeniami. Poziom bezpieczeństwa usługi 

określają trzy atrybuty: 

1. Wymagana autoryzacja: Zaufane urządzenia mają  przyznawane automatyczny dostęp, podczas gdy 

niezaufane urządzenia wymagają autoryzacji użytkownika przed przyznaniem prawa dostępu. 

Autoryzacja wymaga uwierzytelnienia w celu zweryfikowania tożsamości zgłoszonego urządzenia 

zdalnego. 

2. Wymagane uwierzytelnienie: Zdalne urządzenie musi być uwierzytelnione przed udzieleniem 

dostępu do wniosku. 

3. Wymagane szyfrowanie: łącze musi zostać przełączone w tryb szyfrowania przed przyznaniem 

dostępu do usługi lub aplikacji. 

Te atrybuty można ustawić niezależnie dla połączeń przychodzących i wychodzących. Z definicji każda 

usługa musi być obsługiwana przez jakąś aplikację. Obowiązkiem każdej aplikacji jest zarejestrowanie 



się u menedżera bezpieczeństwa i określenie poziomu bezpieczeństwa. Aby być bardziej precyzyjnym, 

sama aplikacja nie musi tego robić - może to zrobić inny podmiot w imieniu aplikacji (np. Podmiot 

odpowiedzialny za ustawienie ścieżki w stosie protokołu Bluetooth). Aplikacje muszą się nie tylko 

rejestrować, ale muszą również wykonywać protokoły multipleksowania powyżej L2CAP. Jeśli dla 

określonego przychodzącego lub wychodzącego żądania połączenia nie istnieje rekord bazy danych 

usługi, obowiązują następujące ustawienia domyślne: 

• Połączenie przychodzące: wymagana jest autoryzacja (a więc również niejawnie również 

uwierzytelnianie). 

• Połączenie wychodzące: wymagane uwierzytelnianie. 

6.2.4 Konfiguracja połączenia 

Poniżej przedstawimy rozróżnienie między ustanowieniem kanału a ustanowieniem połączenia. 

Pierwszy definiowany jest jako tworzenie kanału L2CAP, czyli logiczne połączenie między dwoma 

punktami końcowymi w urządzeniach równorzędnych na poziomie L2CAP, charakteryzujących się 

odpowiednimi identyfikatorami kanałów (CID). Kanał L2CAP obsługuje jedną aplikację lub protokół 

wyższej warstwy. Ustanowienie połączenia jest zdefiniowane jako połączenie między dwiema 

aplikacjami równorzędnymi lub protokołami wyższej warstwy odwzorowanymi na kanał. Decyzja co do 

środków bezpieczeństwa  wymuszane są podejmowane po określeniu poziomu bezpieczeństwa 

żądanej usługi. Pozwoli to zminimalizować niepotrzebne interakcje użytkownika, ponieważ 

uwierzytelnienia i autoryzacje mogą być inicjowane ściśle według potrzeb. Oznacza to również, że 

uwierzytelnianie nie może mieć miejsca po ustanowieniu połączenia ACL, ale raczej po przesłaniu 

żądania do usługi. Zasadniczo przepływ dla (zaakceptowanego) przychodzącego kanału L2CAP jest 

następujący 

 

 

1. Połączenie wysyła żądanie do L2CAP; 

2. L2CAP żąda dostępu od menedżera bezpieczeństwa; 



3. Menedżer bezpieczeństwa wyszukuje politykę bezpieczeństwa dla żądanego usługa w bazie danych 

usług; 

4. Menedżer bezpieczeństwa wyszukuje zasady bezpieczeństwa dla urządzenia łączącego w bazie 

danych urządzenia; 

5. Jeśli to konieczne, menedżer bezpieczeństwa wymusza uwierzytelnianie i szyfrowanie; 

6. Menedżer bezpieczeństwa przyznaje dostęp do usługi; 

7. L2CAP kontynuuje ustanawianie połączenia. 

W przypadku przychodzących żądań połączeń kontrola dostępu może zostać skopiowana. Najpierw 

warstwa L2CAP wysyła zapytanie do menedżera bezpieczeństwa. Zapytanie zawiera parametr 

określający, który protokół przesłał zapytanie, oraz BD_ADDR zdalnego urządzenia. Na podstawie tych 

informacji menedżer bezpieczeństwa decyduje, czy udzielić lub odmówić połączenia, a także czy 

istnieje potrzeba wymuszenia uwierzytelniania i szyfrowania. W takim przypadku kierownik ds. 

Bezpieczeństwa upewni się, że jest to realizowane, zanim przyzna dostęp do przesłanego formularza 

żądania. Najprostszym sposobem osiągnięcia tego przez menedżera bezpieczeństwa jest połączenie 

się z niższymi warstwami Bluetooth za pomocą określonych poleceń sterujących łączem HCI. 

Oczywiście jest to możliwe tylko wtedy, gdy HCI jest obecny w implementacji urządzenia, ale w każdym 

przypadku muszą być dostępne pewne środki o równoważnej funkcjonalności. W przypadku niektórych 

przesłanych wniosków użytkownik może zostać poproszony o autoryzację połączenia. Ponadto, 

protokół multipleksowania powyżej L2CAP (np. RFCOMM) może również wykonywać zapytanie 

kontroli dostępu. Jednostka obsługująca protokół przesyła zapytanie do menedżera bezpieczeństwa o 

wszystkie dostępne informacje o multipleksowaniu (w tym identyfikację protokołu dla wysyłającego i 

odpowiadające identyfikatory kanału związane z tym konkretnym protokołem), które odebrało wraz z 

żądaniem połączenia. Podobnie jak w przypadku zapytań L2CAP, menedżer bezpieczeństwa podejmie 

decyzję, czy wniosek został przyznany czy nie na podstawie zarejestrowanego ustawienia zasad 

bezpieczeństwa dla danego protokołu i zdalnego urządzenia, i poinformuj jednostkę obsługi protokołu 

o wyniku. Oczywiście zduplikowane żądania menedżera zabezpieczeń mogą prowadzić do powtórzenia 

zdarzenia uwierzytelniające, powodujące zbędną sygnalizację przez Internet lub powtarzające się 

żądania autoryzacji wymagające interakcji użytkownika. Aby tego uniknąć, menedżer bezpieczeństwa 

powinien przechowywać tymczasową wartość dotyczącą statusu żądania. Jeśli uwierzytelnienie z 

urządzeniem zdalnym zakończyło się powodzeniem po wywołaniu przez interakcję L2CAP, wynik 

można po prostu ponownie wykorzystać dla drugiego zapytania pochodzącego z warstwy 

multipleksowania. To samo dotyczy żądania połączenia, do którego uzyskano już dostęp w procesie 

autoryzacji. Powielone (a nawet potrójne) żądania mogą wynikać również z wychodzących żądań 

połączeń. Po pierwsze, jeśli zostanie zbudowana przy użyciu niezbędnych środków, sama aplikacja 

może wysłać zapytanie do menedżera bezpieczeństwa i poprosić o wymuszenie polityki 

bezpieczeństwa powiązanej z odpowiednią usługą. Następnie protokół multipleksowania zrobi to 

samo, podobnie jak warstwa L2CAP. Niepotrzebne akcje w odpowiedzi na te nadmiarowe żądania 

można łatwo uniknąć, jeśli menedżer bezpieczeństwa śledzi stan żądania połączenia i ponownie 

wykorzystuje wynik. Oczywiście, w przypadku połączeń wychodzących autoryzacja jest mniej 

prawdopodobna, ponieważ domyślnie aplikacje na lokalnym hoście mają uzyskać dostęp do radia 

Bluetooth. Jednak wymuszanie uwierzytelniania i szyfrowania są ważnymi wymaganiami dla wielu 

wychodzących żądań połączeń. Rysunek 6.3 ilustruje sposób generowania zbędnych zapytań 

menedżera zabezpieczeń dla połączeń przychodzących i wychodzących. 

 



 

6.2.5 Zawartość bazy danych i procedura rejestracji 

Istnieją dwie bazy danych zarządzane przez menedżera bezpieczeństwa - bazę danych urządzeń i bazę 

danych usług. Każdy rekord bazy danych urządzenia zawiera informacje dotyczące tożsamości 

urządzenia, poziomu zaufania i klucza łącza udostępnianego danej jednostce. Przydatne może być 

również przechowywanie innych informacji, takich jak nazwa urządzenia czytelnego dla człowieka, w 

celu uproszczenia interakcji użytkownika po żądaniach autoryzacji. Aby być przydatnym podczas kilku 

sesji, baza danych powinna być przechowywana w nieulotnej pamięci. Baza danych usług zawiera 

informacje dotyczące poziomu zabezpieczeń (tj. Autoryzacji, uwierzytelniania i wymagań szyfrowania) 

dla żądań przychodzących i wychodzących. Ponadto przechowywana jest wartość multiplexor 

protokołu / usługi (PSM). Wartość PSM jest używana przez warstwę L2CAP podczas ustanawiania 

kanału, aby skierować żądanie połączenia do prawej górnej warstwy (kilka protokołów wyższej 

warstwy może być multipleksowanych przez L2CAP). Ilekroć L2CAP przesyła żądanie, menedżer usług 

użyje wartości PSM do zidentyfikowania protokołu wyższej warstwy, do którego należy żądanie 

połączenia. Po uzyskaniu tych informacji do żądania połączenia można zastosować poprawne 

ustawienia zasad zabezpieczeń. Można również przechowywać więcej informacji, takich jak nazwa 

usługi czytelnej dla człowieka. Baza danych usług może przechowywać swoje informacje w pamięci 

nieulotnej lub jest wymagane, aby usługi rejestrowały się przy każdej instancji bootowania. Menedżer 

usług jest odpowiedzialny za utrzymywanie bazy danych urządzeń. Musi być aktualizowany za każdym 

razem, gdy ma miejsce wiązanie z urządzeniem. W przypadku nowych urządzeń generowany jest nowy 

rekord. Jeśli istniejące klucze łącza zostaną zmienione, baza danych urządzeń musi zostać odpowiednio 

zaktualizowana. Zmiana poziomu zaufania urządzenia (niezaufanego na zaufany lub odwrotnie) musi 

być odzwierciedlona w bazie danych. Jeśli urządzenie lokalne zostanie ustawione w trybie 

bezpieczeństwa 3 (tj. Zabezpieczenia na poziomie łącza), możliwe jest również wykorzystanie 

menedżera zabezpieczeń. Następnie, aby uniknąć niezaufanych urządzeń uzyskujących niepożądany 

dostęp do lokalnych usług, menedżer bezpieczeństwa powinien usunąć wszystkie istniejące klucze 

połączenia dla niezaufanych urządzeń. Informacje o bezpieczeństwie dotyczące usług lub aplikacji 



muszą zostać zarejestrowane u menedżera zabezpieczeń w celu włączenia do bazy danych usług przed 

uzyskaniem dostępu do usługi. Mogą to zrobić same aplikacje lub wyznaczeni delegaci bezpieczeństwa. 

Rejestracja obejmuje poziomy bezpieczeństwa dla żądań przychodzących i wychodzących, identyfikacji 

protokołu i PSM użytych w warstwie L2CAP. Ponadto protokoły multipleksowania, takie jak RFCOMM, 

muszą również zarejestrować się u menedżera bezpieczeństwa. 

VII 

Ataki, mocne i słabe strony 

Do tej pory przejrzeliśmy wiele szczegółów mechanizmów Bluetooth, które mają na celu zapewnienie 

bezpiecznej transmisji danych. Obecnie należy zbadać, jaki jest ogólny wynik. Ocena bezpieczeństwa 

systemu komunikacji jest trudnym zadaniem i obejmuje wiele aspektów. Zajęło by nas zbyt wiele, aby 

przeprowadzić pełny przegląd aspektów bezpieczeństwa korzystania z Bluetooth. Zamiast, 

ograniczamy się do przeglądu mocnych i słabych stron mechanizmów bezpieczeństwa zdefiniowanych 

w Bluetooth. W szczególności omawiamy, w jaki sposób można wykorzystać istniejące słabości, aby 

zaatakować komunikację urządzeń Bluetooth. Słabości mogą być używane do montowania różnego 

rodzaju ataków. Na przykład ataki, które próbują podsłuchać dane wysyłane przez urządzenia 

Bluetooth do siebie lub manipulować (modyfikować) te dane. Kolejny atak, który omawiamy, jest 

bardziej w sferze analizy ruchu i ujawnia, między innymi, lokalizację urządzenia Bluetooth (właściciela). 

Szerszy przegląd zabezpieczeń Bluetooth i systemów bezprzewodowych 802.11 

7.1 Podsłuch 

Gdy połączenie Bluetooth jest skonfigurowane bez aktywowania szyfrowania łącza, oczywiste jest, że 

takie połączenie jest łatwo podsłuchiwane. Co więcej, atakujący może dość łatwo zastąpić dane 

dotyczące ładunku danymi innymi danymi ładunku. Podczas aktywacji szyfrowania łącza między 

dwoma jednostkami, jednostki komunikacyjne powodują, że dane wysyłane za pośrednictwem łącza 

nie będą dostępne dla osób postronnych. Kogoś może kusiło, aby uwierzyć, że po aktywowaniu 

szyfrowania wyżej wymieniona manipulacja jest również zablokowana. Jednak nie jest to prawdą, jak 

zobaczymy w następnej sekcji. Pokazujemy, że poprzez ostrożne manipulowanie danymi i 

odpowiednimi danymi CRC możliwe jest sprawienie, aby odbiorca akceptował dane manipulowane 

danymi użytkowymi. W związku z tym, co pozostaje do zbadania bardziej szczegółowo, to kwestia, jak 

dobry jest szyfr, i jak łatwo jest złamać metodę szyfrowania. Będzie to przedmiotem pozostałej części 

tej sekcji. Powszechną praktyką jest zakładanie, że atakujący zna fragmenty strumienia, które 

wytworzył silnik szyfrujący. Pytanie, które chce się rozwiązać, dotyczy tego, czy można odzyskać klucz 

szyfrowania. Z konstrukcji E0 wynika, że wymaga to dwóch kroków: najpierw atak musi dostarczyć klucz 

ładunku; następnie z jednego lub ewentualnie kilku odzyskanych kluczy danych, należy określić wartość 

klucza ograniczającego K'C. Kiedy K'C jest określony, podsłuchujący może podsłuchiwać komunikację 

między dwoma jednostkami. Będzie tak w przypadku, gdy jednostki wykonają nowe wzajemne 

uwierzytelnienie lub dopóki obie jednostki nie wykonają jawnej aktualizacji K'C poprzez operacje 

opisane w sekcji 3.6.1. Dla uproszczenia przyjmujemy, że wartość K'C jest stała w czasie, gdy podsłuch 

chce atakować. Z tego samego powodu zakładamy, że podsłuch ma dostęp do tekstu jawnego, o ile 

przeprowadzana jest kryptoanaliza prowadząca do odzyskania KP. Ważnym parametrem jest to, ile 

czasu zajmuje podsłuchiwaczowi określenie KP w tej konfiguracji. To da niższy limit czasu potrzebnego 

do znalezienia K'C. Rzeczywisty czas potrzebny do określenia K'C będzie większy, ponieważ być może 

trzeba będzie wrócić do pracy z jednego lub kilku KP, aby odzyskać K'C. Od czasu opublikowania 

specyfikacji Bluetooth naukowcy zaprezentowali analizę i ataki na E0. Ataki na E0 są znane ze złożoności 

pracy (czasu), która jest zasadniczo mniejsza niż O(2128), co jest mniejsze niż wyczerpujące 

przeszukiwanie w przestrzeni kluczy. Poniżej przedstawiamy tylko dwa, bardziej wyspecjalizowane 



ataki. Każdy atak ilustruje różne podejścia do obiecujących przerw E0. W tych pracach główną ideą jest 

użycie korelacji i / lub struktury algebraicznej, która istnieje pomiędzy bitami wyjściowymi i 

wejściowymi bitami. W połowie lat osiemdziesiątych pionierskie ataki w sprawie korelacji zostały 

zapoczątkowane przez Siegenthaler. Zostały one wprowadzone w życie w dużej grupie generatorów 

szyfru strumieniowego według pomysłów Meiera i Staffelbacha w serii publikacji szczególnie istotnych 

dla E0. Konstrukcja E0 próbuje obniżyć korelacje, które ten atak może wykorzystać. Hermelin i Nyberg 

pokazują, że istnieje użyteczna korelacja między wyjściami szyfru strumienia zt i bitami strumienia vt = 

x1t ⊕ x2t ⊕ x3t ⊕ x4t.  Ta ostatnia sekwencja jest sekwencją, która jest generowana przez fikcyjny LFSR 

z wielomianem sprzężenia g(t) = f1(t) f2(t) f3(t) f4(t), to jest iloczyn czterech wielomianów sprzężenia 

zwrotnego cztery LFSR w E0. Wielomian g(t) ma stopień 128. Udany atak korelacji dostarcza 

atakującemu początkowego stanu tego fikcyjnego LFSR. Jest więc prostą sprawą rozwiązać mały zestaw 

równań liniowych, w 128 nieznanych zmiennych, aby obliczyć początkowe stany każdego z czterech 

LFSR w oryginalnym E0 . Zanim będziemy mogli kontynuować, potrzebujemy następującej definicji i 

kilku dodatkowych oznaczeń. 

Definicja 1. Niech f, g będą dwiema funkcjami boolowskimi w n zmiennych. Korelacja między f i g jest 

wartością 

 

gdzie Bn
2 jest n-wymiarową przestrzenią wektorową powyżej B2 = {0, 1}. Poszukujemy korelacji z 

funkcjami liniowymi. Jeśli x ∈ Bn
2 jest zmienną n-wymiarową i w ∈ Bn

2 stała n-wymiarowa, wtedy 

możemy zdefiniować funkcję liniową 

 

i badać wartość korelacji 

 

dla różnych wartości w. Jesteśmy zainteresowani znalezieniem wartości (y) w, które maksymalizują | 

C (f,Lw)). To jest podstawowa idea. Zastosowanie tego do Bluetooth nie jest bezpośrednio proste. 

Jednak musi pozostać korelacja między bitami wejściowymi i bitami wyjściowymi. Pomijając szczegóły, 

Hermelin i Nyberg  uzyskali to 

 

Wartość korelacji -1/16 jest niższa (w wartości bezwzględnej) niż odpowiadająca wartość oryginalnego 

sumatora sum, z powodu filtrowania IIR. Jednak wartość ta mogła zostać nawet zredukowana do C = 

1/64, gdy odwzorowania liniowe zostały zmienione. Te ostatnie zaobserwował Hermelin i Nyberg. 

Zamiast atakować cztery LFSR jednocześnie, można zaatakować, powiedzmy, tylko trzy i przyjąć, że 

pozostały ma stan znany. Następnie atak następuje poprzez atakowanie trzech LFSR dla każdego 

możliwego znanego (próbnego) stanu. Nazywa się to atakiem "odgadnij i podziel". Uzyskana korelacja 



wraz z układem ataku "odgadnij i podziel", w którym atakujący zgaduje zawartość jednego LFSR, daje 

skuteczny atak (w złożoności). Ten atak, może odzyskać początkowy stan E0 : 

268 operacji z wykorzystaniem 243 obserwowanych / znanych symboli 

Ponieważ wymagana liczba obserwowanych / znanych symboli jest znacznie większa niż liczba symboli 

w ramce danych, ten atak nie prowadzi do bezpośredniego ataku, który ujawnia klucz łącza. Bardziej 

potężny atak pod względem wymaganej liczby symboli został zapoczątkowany przez Krause, który daje 

atak 

277 czasu z wykorzystaniem tylko 128 obserwowanych / znanych symboli 

Ten atak jest szczególnie interesujący1, ponieważ może być użyty do znalezienia K'C z KP. Ten ostatni 

wynik jasno pokazuje również, że nie jest właściwe używanie zmodyfikowanego sumatora sumowania 

już od razu, a jak widzieliśmy, Bluetooth używa dodatkowego etapu ładowania klucza i restartuje silnik 

szyfrujący dla każdej ramki. Niedawny, ulepszony atak korelacji Golic i inni. osiąga  

270 czasochłonność przy użyciu mniej niż 1 ramka obserwowanych / znanych symboli 

Na koniec wspomnieliśmy także o wyniku Ekdahla i Johanssona. gdzie uzyskano atak typu korelacji, 

który został osiągnięty  

263 czas wysiłku przy użyciu 234 bitów obserwowanych / znanych symboli 

Stąd ponownie uzyskano lepszą (niższą) złożoność kosztem konieczności stosowania długiej (znacznie 

dłuższej) obserwowanej sekwencji. Bardzo ważnym składnikiem ataku korelacji są liniowe równania, 

które są wykorzystywane do znajdowania początkowego stanu atakowanych rejestrów. Ostatnio, w 

oparciu o techniki wynikające z ataków na inne mechanizmy szyfrowania, opracowano nowy zestaw 

ataków wykorzystujących fakt, że w niektórych (strumieniowych) szyfrach można wykorzystać, że 

można rozwiązać układy równań nieliniowych (z warunkami niezbyt wysokiego stopnia). Dla E0 

spodziewamy się, że relacje pomiędzy bitami wejściowymi i bitami wyjściowymi nie będą miały zbyt 

wysokiego poziomu. Wynika to po części z faktu, że dość prosty schemat sprzężenia zwrotnego i 

struktura łącząca doprowadzą do "umiarkowanej" eksplozji w warunkach wysokiej jakości w 

równaniach opisujących bity wyjściowe pod względem stanu początkowego. Prace Armknechta, a 

ostatnio także Courtois, pokazują siłę tego rodzaju podejścia. Na przykład Armknecht odkrył układ 

równań nieliniowych o stopniu co najwyżej 4. System można przekształcić przez linearyzację w układ 

równań liniowych z około 224 niewiadomymi. Śledzimy Armknecht [12, 14], aby wyjaśnić niektóre kroki 

ataku. Odnosimy się do [12, 14] po szczegóły. Chodzi o rozważenie wielowymiarowych relacji pomiędzy 

bitami wyjściowymi i wejściowymi, czyli relacji bitów wyjściowych i wejściowych z wykorzystaniem 

wyrażeń nieliniowych. To, że mamy kombinator z pamięcią w szyfrach, komplikuje sprawę, ale pod 

warunkiem, że liczba stanów wywołanych przez pamięć jest niewielka, użyteczne są wielowariantowe 

relacje, które można znaleźć. W przypadku Bluetooth przypominamy, że sumator ma pamięć 4; to 

znaczy, mamy 216 stanów. Armknecht i Krause udowodnili, że dla każdego kombinatora z k wejściami 

0 

prowadzi do znacznie lepszego zestawu relacji. Pokazujemy, jak Armknecht sprytnie uzyskał swój 

zestaw nieliniowych równań stopnia 4. Przypomnij sobie, że w czasie t generowane jest wyjście zt i że 

są obliczane dwa nowe bity pamięci (Qt, Pt) = ct. Odbywa się to za pomocą następujących równań: 



 

gdzie Πk(t) funkcjonuje w zmiennych {x1t, x2t, x3t, x4t}, biorąc sumę XOR na wszystkie możliwe produkty 

odrębnych warunków stopnia k. Πk(t) są zatem sumą XOR monomialnych stopnia k: 

 

Za Armknechtem przedstawiamy teraz dwa zestawy zmiennych: 

 

które pozwalają nam napisać bardziej zwięzłe wyrażenie dla P i Q: 

 

Przez pomnożenie (7,8) przez B(t) i ułożenie warunków i użycie faktu, że dla zmiennych Boole'a x = x, 

otrzymujemy 

 

Równanie (7.7) jest równoważne 

 

Wstawiając (7.10) do (7.9) z indeksem t + 1 zamiast t, otrzymujemy 

 

Używając (7.4), eliminujemy wszystkie bity pamięci w równaniu i otrzymujemy następujące równanie, 

które utrzymuje się za każdym razem, gdy t, 



 

Poprzez inspekcję łatwo zauważyć, że to równanie ma warunki co najwyżej 4 w zmiennych {x1t, x2t, x3t, 

x4t}. Ponieważ równanie dotyczy dowolnego t, otrzymujemy dla każdego nowego równania. Przez 

iterowanie tego możemy zbudować układ nieliniowych równań o warunkach co najwyżej 4. Ponieważ 

bity wyjściowe {x1t, x2t, x3t, x4t} pochodzą od czterech LFSR, a zatem mogą być wyrażone jako liniowe 

kombinacje początkowego bity stanu, możemy przepisać powyższe równanie na podstawie 

początkowych bitów stanu S0 = {s0, s1,. . ., s127} i pobierz 

 

gdzie R jest relacją wielowymiarową o stopniu co najwyżej 4. Wspomniana liniowość pozwala nam 

pisać 

 

gdzie   jest mapowanie liniowe, które odwzorowuje stan St na stan St + 1. Z powodu tej liniowości 

(7.11) będą miały zastosowanie do wszystkich bloków czterech następujących po sobie bitów 

wyjściowych, tzn. 

 

Tu , z definicji 

 

W ten sposób możemy zapisać relacje między 128 początkowymi wartościami bitowymi a blokami 

symboli wyjściowych. Innym efektem tego, że wyjściowe bity {x1t, x2t, x3t, x4t} mogą być wyrażone jako 

liniowa kombinacja początkowych bitów stanu, jest to, że gdy budujemy system relacji, liczba 

odrębnych terminów, które będą występować musi mieć na górny limit, ponieważ może wystąpić tylko 



skończona liczba różnych terminów. Rzeczywiście, Armknecht stwierdził, że jedna z nich ma górną 

granicę T = 17,440,047 ≈224.056. Liczba T jest ważna, ponieważ trzeba co najmniej tyle razy zegarować, 

aby uzyskać wystarczającą liczbę równań, aby rozwiązać układ równań nieliniowych poprzez tzw. 

Linearyzację. Ściśle mówiąc, nie wiemy, czy otrzymujemy wystarczającą liczbę niezależnych równań, 

ale dowody eksperymentalne pokazują, że oczekujemy wymaganej liczby razy, jaką musimy ustawić, 

aby znaleźć się w sąsiedztwie T. Złożoność rozwiązania takiego układu przez algorytm Strassena 7Tlog 

2
7. Na komputerze 64-bitowym można to zredukować do 7/64Tlog

2
7 . Istnieją szybsze algorytmy 

rozwiązywania równań nieliniowych. Teoretycznie można rozwiązać system w krokach Tω, ω ≤ 2,376. 

Estymacja złożoności algorytmu Strassena jest obecnie bardziej realistyczna. Innym algorytmem, który 

można zaadaptować, jest algorytm XL. Algorytm XL może na początku pracować z mniejszymi niż T 

relacjami. Teraz krótko opiszemy, w jaki sposób atak można przeprowadzić po uzyskaniu układu 

równań. 

• Zbieramy kluczowe bity strumieniowe i podłączamy je do równań. 

• Powiedzmy, że mamy kluczowe bity strumienia T. Istnieje około T monomials stopnia ≤ 4 w n = 128 

zmiennych. Każdy z tych monomów uważamy za nową zmienną Xi. Załóżmy, że mamy wystarczającą 

liczbę bitów strumienia klucza, a następnie otrzymujemy równania liniowe M ≥ T w zmiennych T Xi, 

które można rozwiązać, na przykład, za pomocą metody z [16] złożoności T ω. 

• Alternatywnie, szczególnie gdy mamy zbyt mało kluczowych bitów strumienia, możemy zastosować 

algorytm XL. 

Wartość T ma zatem kluczowe znaczenie, a atakujący chce, aby był tak mały, jak to tylko możliwe. 

Jednak w tym przypadku powinniśmy mieć niższy stopień monomialny. Obecnie nie wiadomo, jak 

znaleźć takie równanie. Jednak ostatnio Courtois pchnął algebraiczne podejście dalej, obserwując, że 

można wykorzystać fakt, że możemy pomnożyć wielomian wielowymiarowy przez inny wielomianowy 

wielomian, tak, że produkt jest stopnia 3 w początkowych zmiennych bitowych stanu. Główne 

obciążenie pracą ataku na Bluetooth 

  

Złożoność ataku Courtois jest zatem O (249). Atak wymaga 223,4 bitów wyjściowych. Należy zauważyć, 

że 249 operacji można wykonać w ciągu około 35 godzin na maszynie 4 GHz. Należy jednak mieć 

świadomość, że w oszacowaniu złożoności może występować duża stała. W każdym razie wynik 

Courtois pokazuje, że rdzeń w E0 nie jest silny pod względem kryptograficznym. Wracając do E0, 

widzimy, że aby uzyskać rzeczywisty atak, który odzyskuje K 'C, mamy dwie opcje: (1) sprawić, by atak 

algebraiczny działał tylko z 2 744 bitami wyjściowymi, lub (2) znaleźć sposób na wykorzystanie tego, że 

istnieje relacja między kolejnymi blokami 2,744 bitów wyjściowych. Pierwsza opcja nadal istnieje, ale 

powinna wymagać znalezienia równań typu (7.11) o stopniu mniejszym niż 4. Obecnie nie zostało to 

zrobione. Druga opcja wynika z faktu, że bloki wyjściowe są generowane z tym samym kluczem 

ograniczającym, co K'C, BD_ADDR i RAND, ale z inną wartością zegara zegarowego. Patrz Rozdział 3.6.3. 

Nie jest to niewykonalne, ponieważ relacja między wartościami stanu początkowego (gdzie tylko 

wartości zegara zegarowego są różne) spełnia liniową zależność względem skończonego pola GF(2). W 

związku z tym moglibyśmy przepisać nasze relacje w odniesieniu do określonego stanu początkowego 

(powiedzmy, ze wszystkimi bitami zegara równymi zeru), bitów zegara i bitów wyjściowych.3 Nie 

jesteśmy świadomi żadnych ataków, które wykorzystują to, ani też nie mamy oszacowanie złożoności 

dla takiego ataku. Doszliśmy do wniosku, że obecnie nie ma żadnego ataku, który przełamałby pełną 



procedurę szyfrowania z rozsądnym wysiłkiem. Jednak margines bezpieczeństwa jest 

niewystarczający, aby czuć się komfortowo w nadchodzących latach. Dlatego silniejsza alternatywa 

szyfrowania w Bluetooth byłaby mile widziana jako rozwiązanie zapasowe na wypadek, gdyby przyszłe 

ataki zakończyły się sukcesem w celu zmniejszenia obciążenia kryptoanalitycznego do praktycznego 

poziomu. Takie przyszłe ataki mogą wykorzystywać fakt, że bity wyjściowe mogą być wyrażone w 

przybliżeniu (probabilistycznie) z relacją algebraiczną pod względem początkowe bity stanu o niższym 

stopniu niż dokładna (deterministyczna) relacja. Jest to kontynuacja prac Armknechta i Courtoisa, o 

których rozmawialiśmy. 

7.2 Podszywanie się 

W poprzedniej sekcji głównym problemem była poufność danych wymienianych przez dwie jednostki. 

Innym problemem jest to, że odbiorcy chcą mieć pewność, że rzeczywiście otrzymują dane od 

pierwotnej strony wysyłającej zidentyfikowanej za pomocą procedury uwierzytelniania Bluetooth. 

Osoba atakująca ma głównie dwie opcje: 

1. Podszywać się pod oryginalną jednostkę wysyłającą (lub odbierającą); 

2. Wstaw / zastąp dane (ładunki), które są wysyłane. 

Pierwsza opcja wymaga od atakującego podania poprawnej odpowiedzi na wyzwanie uwierzytelnienia 

przez jednostkę przyjmującą. Obecnie nie jest znany żaden atak na oparty na SAFER + E1, który osiąga 

to w ramach realistycznego wysiłku obliczeniowego. Dlatego jedynym realistycznym sposobem 

wysyłania błędnych danych do odbiornika jest wstawianie / zamiana danych, które są wysyłane z 

jednostki wysyłającej do jednostki odbiorczej. Gdy nie jest włączone szyfrowanie, można to łatwo 

osiągnąć przez prawidłowe ustawienie danych kontrolnych CRC w polu danych po zmodyfikowaniu 

danych w bloku danych. Jest to naprawdę łatwe zadanie, ponieważ atakujący zna bity danych, które 

zostały ustawione / zmodyfikowane przez atakującego i wie, jak wykonać obliczenia CRC dla ładunku. 

Gdy szyfrowanie jest aktywne, stosuje się ten sam atak, ponieważ szyfrowanie polega na dodaniu 

(modulo 2) bitów strumienia klucza do danych. Jest to operacja liniowa, a ponieważ obliczenie CRC jest 

również operacją liniową, atakujący może obliczyć, jak zmodyfikować CRC, aby zgadza się ze zmianami 

w zaszyfrowanych bitach danych. Tak więc, mechanizm CRC w połączeniu z aktywowanym 

szyfrowaniem jest w stanie wykryć modyfikację danych wysłanych tylko przy założeniu, że atakujący 

albo w ogóle nie zmienia bitów CRC, albo tylko zmienia je bardziej lub mniej losowo. Rysunek  pokazuje 

zasadę tego ataku.  



 

 

Nawet przy losowych zmianach w ładowności bez korygowania CRC, atakujący ma szansę uzyskać 

zmodyfikowany ładunek. Zakładając, że mamy losowe zmiany w ładunku, prawdopodobieństwo 

sukcesu wynosi 2-16, co nie jest bardzo małe. Jednak dzieje się tak w przypadku każdego pakietu 

ładowności, a odbiornik mógłby w tym przypadku zauważyć bardzo słabą przepustowość ze względu 

na duża część nieprawidłowych pakietów przychodzących podczas przeprowadzania ataku 

Podsumowując, widzimy, że dane ładunku w systemie Bluetooth 1.1 można łatwo zmienić. Jednak w 

praktycznym systemie, w którym szyfrowanie zostało aktywowane, wcale nie jest łatwo zrobić coś 

pożytecznego z tego ataku poza kwestię po prostu zakłócenia komunikacji. Osoba atakująca musi w 

jakiś sposób znać kontekst danych ładunku, aby przeprowadzić zmiany, które są znaczące lub 

skuteczne. Wynika to z faktu, że niektóre dane dotyczące ładunku są najprawdopodobniej 

przeznaczone do obsługi usług w systemie wyższe warstwy stosu komunikacyjnego, a inne dane to 

rzeczywiste dane użytkowników / aplikacji. Nie wiedząc, jakie dane są wysyłane, jest mało 

prawdopodobne, aby osoba atakująca osiągnęła określoną pożądaną zmianę w danych użytkownika 

końcowego. Tutaj Bluetooth korzysta z faktu, że szyfrowanie odbywa się na bardzo niskim poziomie w 

stosie komunikacyjnym. 

7.3 Parowanie 



Specyfikacja Bluetooth 1.1 jest wrażliwa na bierne i aktywne ataki na procedurę parowania. Ataki 

działają tylko wtedy, gdy atakujący jest obecny podczas parowania, co zwykle występuje tylko raz 

między parą urządzeń. W każdym razie, jeśli parowanie odbywa się w miejscach publicznych podczas 

połączenia z punktem dostępowym, maszyną w punkcie sprzedaży lub drukarką, może to stanowić 

poważne zagrożenie. W tej sekcji opisujemy, jak działa pasywny lub aktywny atak na parowanie. Aby 

uprościć opis, opisujemy tylko klucz kombinowany. Jednak atak można łatwo uogólnić na przypadek 

parowania kluczy jednostek. Z drugiej strony, klucze jednostek mają inne specyficzne problemy 

bezpieczeństwa. Kwestie te zostaną omówione w punkcie 7.5. Klucz kombinacji Bluetooth obliczany 

jest tak, jak pokazano na rysunku 

 

 

Na rysunku K oznacza bieżący klucz połączenia. W procedurze parowania, prąd link to klucz 

inicjalizacyjny KINIT, który jest wyprowadzany jako wynik działania algorytmu E22. E22 przyjmuje jako 

dane wejściowe adres jednego z urządzeń Bluetooth, BD_ADDR_A, losowej wartości, IN_RAND i 

tajnego klucza dostępu, czyli  

 

Losowa wartość IN_RAND jest wysyłana w postaci zwykłego tekstu z jednostki B do jednostki A przez 

kanał radiowy Bluetooth. Jak pokazano na rysunku, klucz inicjujący jest następnie używany do 

szyfrowania losowych wartości LK_RANDA i LK_RANDB, które są używane do wyprowadzenia klucza 

kombinacji KAB. Trzecia część lub "człowiek w środku", który obserwuje całą komunikację między A i B 

podczas procedury parowania, uzyskuje wszystkie parametry wymieniane za pośrednictwem interfejsu 

powietrznego. Parametry potrzebne do ataku to adres urządzenia A, BD_ADDR_A; adres urządzenia B, 

BD_ADDR_B; losowa wartość, IN_RAND; i zaszyfrowane wartości losowe, KINIT ⊕ LK_RANDA i KINIT ⊕ 

LK_RANDA. Stąd, jak pokazano na powyższym rysunku. Jedynym nieznanym parametrem stosowanym 

w obliczeniach KAB jest hasło "pass-key". Biorąc pod uwagę, że atakujący przestrzegają wszystkich tych 

wartości, mogą próbować odgadnąć, która wartość hasła została użyta podczas parowania. Każda 

wartość klucza-klucza odpowiada wtedy unikalnej wartości klucza łącza. Jednak aby sprawdzić, czy 

domysły są prawidłowe, atakujący muszą mieć dodatkowe informacje. Te informacje są uzyskiwane, 



jeśli obserwują również wymianę komunikatów uwierzytelniających, która zawsze następuje wymiana 

kalkulacji klucza łącza. W procedurze uwierzytelniania weryfikator wysyła losową wartość AU_RAND 

do jednostki poszkodowanej. Strona wnosząca skargę następnie wysyła odpowiedź, SRES = E2 

(BD_ADDR_claimant, AU_RAND, KAB), gdzie E2 jest algorytmem uwierzytelniania Bluetooth. 

Podsumowując, atakujący może obserwować następujące parametry podczas procedury parowania: 

 

Korzystając z tych obserwacji, osoba atakująca może odgadnąć wartość klucza PKEY 'i oblicza 

odpowiedni klucz łącza, K'AB, jak pokazano na rysunku. 

 

 

 

 

Biorąc pod uwagę zaobserwowane wartości A1, A2,. . ., A4 i odgadywanie wartości klucza-hasła, 

odpowiednia wartość SRES może zostać obliczona. Jeśli obliczona wartość jest równa obserwowanej 

wartości SRES’, atakujący mogą sprawdzić, czy dokonali poprawnego wyniku, czy nie. Jeśli rozmiar 

klucza dostępu jest mniejszy niż rozmiar wartości SRES, mogą być prawie pewni, czy domysły były 

prawidłowe. Co więcej, jeśli rozmiar wartości klucza-klucza jest mały, mogą sprawdzić wszystkie 

możliwe wartości i zobaczyć, gdzie pasują SRES i SRES. Jeśli wymagana jest większa pewność, można 

użyć drugiej wymiany uwierzytelniania (wzajemne uwierzytelnianie jest zawsze wykonywane przy 



parowaniu). W związku z tym krótkie wartości klucza nie chronią użytkowników przed biernym 

podsłuchiwaczem lub człowiekiem w środku prezentowanym podczas parowania. Problemy 

bezpieczeństwa z krótkimi wartościami klucza zostały zgłoszone w kilku dokumentach i oficjalnych 

raportach. Specyfikacja Bluetooth zaleca także stosowanie dłuższych kluczy dostępu dla wrażliwych 

aplikacji. Jackobsson i Wetzel wskazali, że możliwe jest uzyskanie klucza połączenia podczas inicjalizacji 

poprzez bierne podsłuchiwanie lub atak typu "man-in-the-middle". W najnowszym raporcie National 

Institute of Standards and Technology (NIST) problem z wartościami krótkich kluczy był wymieniony 

jako jedna z głównych luk w zabezpieczeniach Bluetooth (wraz z użyciem klucza jednostki i ataków na 

prywatność). Vaino krótko omawia również problem z krótkim czasem dostępu. W nowszym artykule 

Küglera opisano bierny atak podsłuchowy na parowanie. Aby ominąć atak, autor sugeruje użycie 

długich kluczy-kluczy. W części 9 opisujemy alternatywne metody parowania, które nie są podatne na 

atak opisany w tej sekcji. 

7.4 Niewłaściwe przechowywanie kluczy 

W rozdziale 3.7.3 omówione są różne opcje przechowywania bazy kluczy linków. W tej sekcji 

omówiono możliwe konsekwencje, jeśli kluczowa baza danych nie jest przechowywana we właściwy 

sposób. 

7.4.1 Ujawnienie kluczy 

Jeśli tajny klucz zostanie ujawniony przeciwnikowi, istnieje oczywiste ryzyko ataku podszywania się - 

po prostu użyj skradzionego klucza i BD_ADDR urządzenia, z którego został skradziony klucz. Dlatego 

kluczowa baza danych nie powinna być czytelna dla kogokolwiek oprócz prawowitego właściciela. W 

przypadku niewielkich urządzeń osobistych, takich jak słuchawki i telefony, ryzyko utraty kluczyków 

przez osoby nieuprawnione jest niewielkie. Uzyskanie takich informacji z tych urządzeń wymaga bardzo 

dobrej wiedzy nie tylko gdzie znaleźć informacje, ale w wielu przypadkach także specjalne wyposażenie 

umożliwiające odczytanie nieulotnej pamięci urządzenia. Jeśli ten sprzęt jest dostępny, przeciwnik 

najprawdopodobniej staje w obliczu problemu ze znalezieniem kluczy w obrębie zrzutu pamięci, 

ponieważ cienkie urządzenia często nie posiadają odpowiedniego systemu plików. W przypadku 

bardziej zaawansowanych gadżetów korzystających z technologii Bluetooth zwiększa się ryzyko 

ujawnienia klucza. Na przykład podłączony do sieci komputer stacjonarny w biurze może być 

wyposażony we wtyczkę USB Bluetooth, aby ułatwić wygodną synchronizację kalendarza z telefonem 

komórkowym. Jeśli baza danych kluczy jest przechowywana w postaci zwykłego tekstu w pliku tego 

komputera, istnieje wiele sposobów na uzyskanie tego pliku. W najgorszym przypadku można połączyć 

się zdalnie (przez intranet) i po prostu odczytać zawartość pliku. Alternatywnie ktoś może usiąść przed 

komputerem, gdy właściciel je lunch i szybko skopiować plik na dyskietkę lub wysłać go pocztą. 

Odmiana tego tematu obejmuje złośliwą wtyczkę USB lub kartę PCMCIA (ang. Personal Computer 

Memory Card International Association) (znana również jako karta PC). Prawidłowe urządzenie 

Bluetooth podłączone do komputera może zostać wymienione na fałszywe, którego jedynym celem 

jest "wyssanie" kluczy linków z hosta. Aby wykonać ten atak, wydarzenie Link Key Request jest 

wydawane przez fałszywe urządzenie. Zwykle to zdarzenie wskazuje gospodarzowi, że menedżer 

linków potrzebuje klucza połączenia dla określonego urządzenia (BD_ADDR jest parametrem tego 

zdarzenia) w celu przeprowadzenia uwierzytelnienia. Jednak w tym scenariuszu fałszywe urządzenie 

po prostu robi to, aby odczytać klucz łącza dla określonego BD_ADDR. Jezeli tam jest dopasowaniem 

w bazie danych, klucz zostanie zwrócony w kluczu HCI Link Key .Zażądaj polecenia Reply. W przypadku 

braku dopasowania w bazie danych, zostanie wysłana odpowiedź negatywna HCI Link Key Request. 

Oczywiście, że fałszywe urządzenie Bluetooth może powtórzyć to dla kilku interesujących adresów. Po 

zakończeniu, przeciwnik usuwa fałszywe urządzenie zawierające ważne klucze linków - jego zawartość 

może być później wykorzystywana do ataków personifikacyjnych. Jeśli baza kluczy linków jest 



przechowywana w module, a nie na hoście, może nastąpić podobny atak. Prawidłową wtyczkę USB lub 

kartę PCMCIA wyjmuje się z komputera właściciela i umieszcza w odpowiednim gnieździe komputera 

przeciwnika. Na tym komputerze uruchamiany jest program, który wydaje polecenie HCI Read Stored 

Link Key do podłączonego urządzenia Bluetooth. To polecenie HCI służy do odczytywania jednego lub 

więcej kluczy zapisanych na kontrolerze Bluetooth. Kontroler odpowiada listą znanych par kluczy łącza 

/ adresów w zdarzeniu Keys Return Link. Po odczytaniu listy kluczy, wtyczka USB (lub karta) zostaje 

zwrócona do właściwego właściciela, który może być całkowicie nieświadomy, że urządzenie zaginęło 

przez pewien czas. Dwa ostatnie przykłady ilustrują znaczenie ochrony interfejsu między hostem 

Bluetooth (komputerem) a kontrolerem Bluetooth (modułem), gdy są fizycznie oddzielone. W 

idealnym przypadku każde wymienne urządzenie Bluetooth powinno być sparowane z hostem 

(hostami), na którym może działać. I odwrotnie, host powinien komunikować się tylko z kontrolerami, 

z którymi ma zaufaną relację. Kolejny zaawansowany atak obejmuje złośliwe oprogramowanie. Koń 

trojański przebrany za coś zupełnie niewinnego może wysłać kluczową bazę danych w miejsce, do 

którego przeciwnik może uzyskać do niej dostęp. Jeśli ten złośliwy kod jest dystrybuowany przez wirusa 

lub robaka, atak może szybko rozprzestrzenić się na dużą liczbę komputerów. W rzeczywistości 

przeciwnik nie musi wiedzieć a priori, kto ma zainstalowany Bluetooth i dlatego jest obiecującą ofiarą; 

jeśli wirus zainfekuje dobry odsetek komputerów stacjonarnych w witrynie korporacyjnej, jest szansa, 

że znajdzie się przynajmniej kilku kandydatów. Po kluczu łącza komputera i telefonu (oraz BD_ADDR w 

komputer), przeciwnik może "po cichu" łączyć się z telefonem komórkowym, podszywać się pod 

komputer i korzystać z dowolnej usługi oferowanej przez telefon przez Bluetooth (np. połączenia 

głosowe i transmisje danych). 

7.4.2 Sabotaż za pomocą klawiszy 

Możliwym sposobem uzyskania nieautoryzowanego dostępu do urządzenia wyposażonego w 

Bluetooth jest dodanie klucza powiązania do bazy danych kluczy bez odpowiedniego parowania. 

Następnie, gdy podejmowana jest próba połączenia, menedżer łącza atakowanego urządzenia zakłada, 

że istnieje poprawne połączenie z intruzem, ponieważ w jego bazie danych znajduje się klucz łącza. 

Jeśli klucz połączenia zostanie oznaczony jako należący do zaufanego urządzenia, przeciwnik uzyska 

bezwarunkowy dostęp do wszystkich usług Bluetooth uruchomiony na hoście zaatakowanego 

urządzenia. Zasadniczo obowiązują te same warunki, które omówiono w punkcie 7.4.1, aby móc 

wdrożyć ten atak. Cienkie urządzenia nie są zbyt podatne, ponieważ praktyczność manipulowania ich 

kluczowymi bazami danych jest dość skomplikowana. Zwykłe komputery są bardziej prawdopodobnym 

celem. Ponownie, posiadanie kluczowej bazy danych zapisywalnej dla każdego, oprócz prawowitego 

właściciela, jest złe. Szyfrowanie pliku pomoże, ponieważ znacznie trudniej będzie umieścić w nim 

znane klucze, nawet jeśli przeciwnik jest w stanie pisać do lub wymiany pliku bazy danych kluczy. 

Można również wybrać integralność ochrony kluczowej bazy danych. 

7.4.3 Odmowa usługi 

Atakujący ma inne opcje, jeśli chodzi o niszczenie zawartości kluczowej bazy danych. Jeśli atakujący 

usunie plik, usunie jeden lub więcej kluczy lub zepsuje zawartość, aby przekształcić ją w niezrozumiałe 

śmieci, uszkodzenie będzie widoczne po podjęciu próby uwierzytelnienia. W rozdziale 3.7.3 omawiany 

jest sposób, w jaki jest to wykrywane, w zależności od aktualnej roli weryfikatora lub wnioskodawcy. 

Specyfikacja nie określa sposobu postępowania po wykryciu uszkodzonej bazy danych. Oczywiście 

jedną z opcji jest ostrzeżenie użytkownika, który może następnie zainicjować nowe powiązanie z 

urządzeniami, których dotyczy problem. Sprytny przeciwnik, który zna format bazy danych, może 

ominąć wykrywanie poprzez manipulowanie kluczem i odpowiednią CRC (jeśli jest obecna), np.  

sprawdza również dla uszkodzonego klucza (-ów). Jest to analogiczne do tego, co omówiono w punkcie 

7.2. W takim przypadku błąd nie zostanie wykryty, dopóki uwierzytelnianie nie powiedzie się (tzn. 



Odpowiedź SRES osoby wnioskującej nie jest zgodna z obliczeniami weryfikatora). W tym momencie 

weryfikator przerwie połączenie, wysyłając LMP odłączyć PDU z kodem błędu niepowodzenia 

uwierzytelnienia. Ponadto, zgodnie ze specyfikacją, LM weryfikatora nie pozwoli na nowe 

uwierzytelnienie próby od strony roszczącej do upływu określonego czasu oczekiwania. W przypadku 

każdej nieudanej próby uwierzytelnienia ten przedział oczekiwania wzrośnie wykładniczo. Ma to na 

celu uniemożliwienie intruzowi wypróbowania wielu kluczy w krótkim czasie. Niestety, w tym 

przypadku efektem jest to, że urządzenie, któremu powinien zostać przyznany dostęp, jest 

zablokowane - przy każdej nieudanej próbie użytkownik widzi dłuższy czas oczekiwania bez 

zrozumienia, co się dzieje. Jedynym sposobem na przerwanie tego koła jest wymazanie starego 

zestawu kluczy, wymagając nowego powiązania. Jednym ze sposobów uniknięcia tej ostatniej formy 

ataku jest dodanie do kluczowej bazy danych pewnej formy ochrony integralności. Jest to w postaci 

dodatkowych bitów parzystości są obliczane jako funkcja nieliniowa, to jest kod uwierzytelniania 

wiadomości przechowywanych informacji w bazie danych i tajny klucz. Przeciwnik ma bardzo małe 

prawdopodobieństwo powodzenia w zmianie dowolnej części informacji, tak aby nie został wykryty 

przez użytkownika, o ile liczba bitów parzystości jest wystarczająco duża, a tajny klucz nie jest 

ujawniany. Oczywiście ważne jest, aby odpowiednio zabezpieczyć klucz. W niektórych systemach może 

być możliwe ukrywanie klucza w nieulotnej pamięci, która nie jest dostępna z żadnej widocznej 

magistrali, takiej jak wbudowany ROM, którego nie można odczytać z zewnętrznych styków w układzie 

scalonym. 

7.5 Klucz urządzenia 

Mechanizmy uwierzytelniania i szyfrowania oparte na kluczach jednostek są takie same jak te oparte 

na kluczach kombinacji. Jednak jednostka korzystająca z klucza jednostki może używać tylko jednego 

klucza do wszystkich swoich bezpiecznych połączeń. Dlatego musi dzielić ten klucz ze wszystkimi innymi 

jednostkami, którym ufa. W konsekwencji zaufane urządzenie (urządzenie posiadające klucz 

jednostki), które podsłuchuje początkowe komunikaty uwierzytelniające między dwoma innymi 

jednostkami, które wykorzystują klucz jednostki, będzie mogło podsłuchiwać dowolny ruch między 

tymi dwoma jednostkami. Zaufana jednostka, która zmodyfikowała swój własny adres urządzenia, jest 

również w stanie podszyć się pod jednostkę dystrybuującą klucz jednostki. Tak więc, przy użyciu klucza 

jednostki, nie ma ochrony przed atakami z zaufanych urządzeń. Słabość użycia klucza jednostki została 

zaobserwowana przez Jakobssona i Wetzela w [19], a także została wskazana przez NIST w raporcie na 

temat bezpieczeństwa bezprzewodowego. Potencjalne ryzyko związane z kluczami jednostek zostało 

również rozpoznane przez Bluetooth SIG. Pierwotnie klucz jednostki został wprowadzony w celu 

zmniejszenia wymagań dotyczących pamięci na bardzo ograniczonych urządzeniach i pozostaje częścią 

standardu ze względu na kompatybilność wsteczną. Klawisze kombinowane Bluetooth byłyby o wiele 

bardziej odpowiednie do użycia dla prawie każdej jednostki Bluetooth, a Bluetooth SIG nie zaleca już 

używania klawiszy jednostki 

7.6 Śledzenie lokalizacji 

Jak już wspomniano, bezpieczeństwo w sieciach komputerowych obejmuje różne aspekty integralności 

wiadomości, uwierzytelniania i poufności. W sieciach bezprzewodowych, w których użytkownicy 

poruszają się między różnymi sieciami i rodzajami mediów, ważna jest kolejna kwestia: prywatność 

lokalizacji. Ponieważ technologia Bluetooth jest skierowana na urządzenia typu osobistego, takie jak 

telefony komórkowe, urządzenia PDA lub laptopy, staje się to poważnym problemem. Zagrożenie 

prywatności lokalizacji jest w rzeczywistości niezależne od tego, czy Bluetooth jest używany tylko do 

łączności lokalnej, czy jako technologia dostępu. Dopóki urządzenie jest przenoszone i używane przez 

jedną konkretną osobę, istnieje ryzyko, że urządzenie będzie śledzone przy użyciu przesyłanych 

sygnałów radiowych z urządzenia obsługującego technologię Bluetooth. Aby móc śledzić ruchy 



użytkownika, musi istnieć pewna stała tożsamość urządzenia, którą atakujący może wykorzystać. Gdy 

atakującemu uda się połączyć ludzką tożsamość z tożsamością urządzenia, zagrożenie staje się 

rzeczywistością. W związku z tym wszystkie rodzaje ustalonych tożsamości są potencjalnymi 

zagrożeniami prywatności. Adres urządzenia Bluetooth lub dowolna wartość pochodząca z adresu 

urządzenia jest oczywistym celem ataku na prywatność w lokalizacji Bluetooth. Co więcej, nawet nazwa 

przyjazna dla użytkownika lub jakakolwiek inna specyficzna dla aplikacji tożsamość może być 

problemem związanym z prywatnością. W tej części omawiamy użycie adresu urządzenia Bluetooth z 

perspektywy prywatności i omawiamy różne ataki lokalizacyjne Bluetooth. Aby chronić urządzenie 

przed śledzeniem lokalizacji, potrzebny jest tryb anonimowości. Urządzenia działające w trybie 

anonimowym regularnie aktualizują swój adres urządzenia losowo wybierając nowy. Tryb 

anonimowości został szczegółowo opisany w części 8. 

7.6.1 Adres urządzenia Bluetooth i śledzenie lokalizacji 

Najpoważniejsze zagrożenie lokalizacyjne wykorzystuje adres urządzenia Bluetooth. Format adresu 

wywodzi się ze standardu IEEE 802. Adres urządzenia Bluetooth, BD_ADDR, ma długość 48 bitów i 

składa się z trzech różnych części: 

1. Dolna część adresu; 

2. Górna część adresu (UAP); 

3. Nieistotna część adresu (NAP). 

Format przedstawiono na rysunku  

 

LAP i UAP stanowią znaczącą część. Cały adres Bluetooth (części LAP, UAP i NAP) jest wysyłany w 

specjalnych pakietach synchronizacji przeskoków częstotliwości (FHS) przesyłanych w określonych 

sytuacjach. Ten fakt można wykorzystać w różnych atakach opisanych w rozdziale 7.6.2. Jednak nie jest 

to jedyne zagrożenie. Każda deterministyczna wartość pochodząca z całego lub części ustalonego 

adresu urządzenia może być wykorzystana do tego samego celu. Dotyczy to kodów dostępu Bluetooth. 

Kody te tworzą pierwszą część każdego pakietu przesyłanego w technologii Bluetooth. Istnieją trzy 

różne odrębne kody dostępu: 

1. CAC, który pochodzi z LAP kapitana; 

2. Kod dostępu do urządzenia (DAC), który pochodzi z LAP określonego urządzenia (slave); 

3. Kod dostępu do zapytania (IAC), który może mieć dwie różne formy, ale pochodzi ze specjalnych 

dedykowanych wartości LAP niezwiązanych z żadnym konkretnym BD_ADDR. 



W związku z tym CAC i DAC (ale nie IAC) mogą potencjalnie zostać wykorzystane aby śledzić lokalizację 

konkretnego użytkownika. 

7.6.2 Pięć różnych typów ataków lokalizacyjnych 

Jak już omówiliśmy, bezpośrednio lub pośrednio, użycie stałego adresu urządzenia pozwala na 

potajemne określenie ogólnej lokalizacji urządzeń Bluetooth. Adres urządzenia, CAC lub DAC może być 

użyty do identyfikacji konkretnego urządzenia. Do śledzenia lokalizacji urządzenia można również użyć 

przyjaznej dla użytkownika nazwy urządzenia. W sumie zidentyfikowano pięć różnych typów ataków 

lokalizacyjnych. Opisujemy je w następnych sekcjach. 

Atak z pytaniami 

W tym scenariuszu atakujący rozpowszechnił jedno lub więcej urządzeń Bluetooth w regionie, w 

którym chce zlokalizować użytkowników Bluetooth. Można to zrobić stosunkowo niedrogo ze względu 

na niski koszt urządzeń Bluetooth. Ponadto ta sieć urządzeń może być używana do zgodnego z prawem 

celu, takiego jak kioski z informacjami publicznymi, a zatem już może istnieć. Ponadto zakładaj, że 

potencjalna ofiara takiego ataku pozostawiła urządzenie w trybie wykrywalnym. W takim przypadku 

urządzenie atakujące może po prostu przeskanować obszar za pomocą częstych komunikatów z 

zapytaniami dla urządzeń i prowadzić rejestr wszystkich odkrytych adresów urządzeń. Dane te można 

skorelować z czasem, aby zapewnić dokładny zapis ruchów i asocjacji ofiary (np. Dwie osoby, które 

często znajdują się w tym samym obszarze, prawdopodobnie są w jakiś sposób powiązane). 

Atak monitorowania ruchu 

Następny atak, który opisujemy, powiedzie się, nawet jeśli urządzenie ofiary nie znajduje się w trybie 

wykrywalnym. W takim przypadku atakujący po prostu monitoruje komunikację między dwoma 

zaufanymi urządzeniami należącymi do ofiary. Te urządzenia komunikują się za pomocą określonego 

CAC. Ten CAC jest obliczany na podstawie adresu urządzenia głównego w piconecie. Dlatego atakujący 

może określić główne urządzenia w obszarze, po prostu monitorując cały ruch sieciowy w pobliżu. 

Nawet jeśli CAC nie jest unikalny, atakujący może być całkiem pewny, że jest konkretny CAC należy do 

jednego unikalnego urządzenia ze względu na małe prawdopodobieństwo, że dwa urządzenia mają ten 

sam CAC na małym obszarze. Podobnie, DAC może być używany do wykrywania określonego 

urządzenia. Co więcej, cały adres urządzenia jest wysyłany w pakietach FHS urządzeń, umożliwiając 

intruzowi jednoznaczne określenie tożsamości urządzenia. Atak oparty na monitorowaniu pakietów 

DAC lub FHS nie jest tak silny jak atak oparty na monitorowaniu CAC, ponieważ pakiet FHS lub pakiety 

zawierające DAC są używane tylko podczas ustanawiania połączenia (lub przy przełączniku master-

slave), czyli zdarzenia stosunkowo rzadkie. 

Atak stronicowania 

Ten atak umożliwia atakującemu ustalenie, czy dane urządzenie ma znany BD_ADDR lub DAC jest 

obecny w zasięgu. Atak wymaga podłączenia urządzenia ofiary. Atakujące urządzenie stronuje na 

urządzenie docelowe, czeka na zwrócenie pakietu ID, a następnie nie odpowiada. Jeśli zostanie 

zwrócony identyfikator, atakujący wie, że obecne jest urządzenie ofiary. Urządzenie docelowe, 

czekające na odpowiedź, po prostu się wyczerpie, a incydent nie zostanie zgłoszony do warstwy 

aplikacji. 

Atak polegający na skakaniu częstotliwości 

Schemat przeskoku częstotliwości w Bluetooth jest określany przez powtarzającą się sekwencję 

przeskoków. Schemat przeskoków jest obliczany na podstawie różnych parametrów wejściowych, 



takich jak adres i zegar główny. W stanie połączenia używany jest LAP i cztery najmniej znaczące bity 

w UAP urządzenia master. W stanie strony używany jest LAP / UAP jednostki stronicowanej. Tak więc 

(przynajmniej teoretycznie) możliwe uzyskanie informacji o LAP i czterech bitach w UAP w 

obserwowanym schemacie przeskoków. 

Przyjazny dla użytkownika atak nazw 

Polecenie Bluetooth LMP, LMP name req, może być użyte do zażądania nazwy przyjaznej dla 

użytkownika w dowolnym momencie po udanej procedurze stronicowania w paśmie podstawowym. 

Do wykonania ataku śledzenia lokalizacji można użyć polecenia LMP żądania nazwy. Taki atak polega 

na żądaniu nazwy przyjaznej dla urządzenia. Atak zakończy się sukcesem, jeśli urządzenie ofiary będzie 

można podłączyć i ma zdefiniowaną unikalną nazwę użytkownika.  

VIII 

Zapewnienie anonimowości 

W części poprzedniej opisaliśmy różne typy ataków lokalizacyjnych na urządzenia Bluetooth. 

Zagrożenia te pokazują, że w standardzie Bluetooth brakuje niektórych ważnych zabezpieczeń. To 

zmotywowało do opracowania nowego trybu działania Bluetooth, który zapewnia ochronę przed 

zagrożeniem prywatności w lokalizacji. Nowy tryb nazywamy trybem anonimowości Bluetooth. Ten 

tryb działania nie jest obecnie częścią standardu Bluetooth. Szczególna ostrożność została podjęta, aby 

ten tryb działania miał dobrą interoperacyjność z urządzeniami nie obsługującymi trybu anonimowości. 

Anonimowość może zostać uwzględniona w przyszłej wersji specyfikacji Bluetooth. Jak wcześniej 

wyjaśniono, śledzenie lokalizacji może być oparte na BD_ADDR, kod dostępu do kanału lub kod 

dostępu do urządzenia. Najlepszym sposobem ochrony przed śledzeniem lokalizacji byłaby regularna 

zmiana adresu urządzenia. Jest to również podstawowa idea w trybie anonimowości. Jednak normalna 

funkcjonalność Bluetooth musi być również zapewniona, jeśli adres urządzenia zostanie zmieniony. W 

tym rozdziale opisujemy, w jaki sposób można sobie z tym poradzić. 

8.1 Przegląd trybu anonimowości 

Regularne zmiany adresu niezbędne do zachowania anonimowości powodują nowe zarządzanie 

adresami i wprowadzanie nowych adresów. Proponowane są trzy typy adresów: stały adres, aktywny 

adres i alias. Aktywny adres jest losowo wybierany, a anonimowe urządzenia opierają kody dostępu 

Bluetooth na tym adresie. Przypomnij sobie, że kod dostępu może służyć do śledzenia lokalizacji 

urządzenia. Podano zasady dotyczące tego, jak i kiedy aktualizowany jest aktywny adres. W 

rzeczywistości różne zachowanie adresu dla anonimowych urządzeń oznacza, że zapytanie i 

stronicowanie musi być traktowane trochę inaczej niż w przypadku urządzeń nieanonimowych. Jest to 

obsługiwane przede wszystkim przy użyciu trzech różnych trybów podłączania: tryb połączenia, tryb 

połączenia prywatnego i tryb ogólnego podłączenia. Bezpieczna identyfikacja w trybie anonimowości 

opiera się na wykorzystaniu adresów aliasów i tak zwanego uwierzytelniania aliasu. Ponadto 

parowanie musi zostać nieznacznie zmienione, aby umożliwić anonimowym urządzeniom bezpieczne 

przesyłanie stron i identyfikację. Wszystkie te nowe funkcje oznaczają, że potrzebna jest dodatkowa 

sygnalizacja kontrolna i że trzeba zdefiniować kilka nowych poleceń LMP. 

8.2 Wykorzystanie adresu 

W tej sekcji opisano adresy i użycie adresu dla urządzeń obsługujących tryb anonimowy. W 

przeciwieństwie do zwykłego Bluetooth, stałe adresy nie mogą być używane do wszystkich celów. 

Dlatego wprowadzono nowe adresy, a adres urządzenia jest używany w nieco inny sposób niż w 



specyfikacji Bluetooth 1.2. Oznacza to również, że jest nieco nowy i inny używana jest terminologia. 

Tryb anonimowości wykorzystuje trzy różne rodzaje adresów urządzeń: 

1. Naprawiono adres urządzenia, BD_ADDR_fixed; 

2. Aktywny adres urządzenia, BD_ADDR; 

3. Alias adresów, BD_ADDR_alias. 

W poniższych sekcjach omówiono różne adresy i sposób ich użycia w trybie anonimowości. 

8.2.1 Naprawiony adres urządzenia, BD_ADDR_fixed 

Każdy nadajnik-odbiornik Bluetooth otrzymuje unikalny 48-bitowy adres urządzenia Bluetooth 

(BD_ADDR_fixed) 1 od producenta. BD_ADDR_fixed składa się z trzech części: LAP, UAP i NAP. Rysunek 

7.3 w części 7 pokazuje rozmiary pól adresowych i format. Ustalony adres wywodzi się ze standardu 

IEEE 802. LAP i UAP stanowią znaczącą część BD_ADDR. Stały adres służy do umożliwienia urządzeniu 

bezpośredniego wyświetlenia innego urządzenia, z którym było ono wcześniej sparowane. Bez stałego 

adresu, który można wykorzystać do tego celu, urządzenia zawsze będą musiały powtórzyć procedurę 

zapytania. Oczywiście spowodowałoby to bardzo wolną konfigurację połączenia. Jednak aby nie 

narazić na szwank anonimowości, adresy te będą używane wyłącznie między zapytaniem o zaufane 

urządzenia, a stronicowanie musi być traktowane trochę inaczej niż w przypadku urządzeń 

nieanonimowych. Jest to obsługiwane przede wszystkim przy użyciu trzech różnych trybów 

podłączania: tryb połączenia, tryb połączenia prywatnego i tryb ogólnego podłączenia. Bezpieczna 

identyfikacja w trybie anonimowości opiera się na wykorzystaniu adresów aliasów i tak zwanego 

uwierzytelniania aliasu. Ponadto parowanie musi zostać nieznacznie zmienione, aby umożliwić 

anonimowym urządzeniom bezpieczne przesyłanie stron i identyfikację. Wszystkie te nowe funkcje 

oznaczają, że potrzebna jest dodatkowa sygnalizacja kontrolna i że trzeba zdefiniować kilka nowych 

poleceń LMP. 

8.2 Wykorzystanie adresu 

W tej sekcji opisano adresy i użycie adresu dla urządzeń obsługujących tryb anonimowy. W 

przeciwieństwie do zwykłego Bluetooth, stałe adresy nie mogą być używane do wszystkich celów. 

Dlatego wprowadzono nowe adresy, a adres urządzenia jest używany w nieco inny sposób niż w 

specyfikacji Bluetooth 1.2. Oznacza to również, że używa się nieco nowej i innej terminologii. Tryb 

anonimowości wykorzystuje trzy różne rodzaje adresów urządzeń: 

1. Naprawiono adres urządzenia, BD_ADDR_fixed; 

2. Aktywny adres urządzenia, BD_ADDR; 

3. Alias adresów, BD_ADDR_alias. 

W poniższych sekcjach omówiono różne adresy i sposób ich użycia w trybie anonimowości. 

8.2.1 Naprawiony adres urządzenia, BD_ADDR_fixed 

Każdy nadajnik-odbiornik Bluetooth otrzymuje unikalny 48-bitowy adres urządzenia Bluetooth 

(BD_ADDR_fixed) 1 od producenta. BD_ADDR_fixed składa się z trzech części: LAP, UAP i NAP. Rysunek 

7.3 w części 7 pokazuje rozmiary pól adresowych i format. Ustalony adres wywodzi się ze standardu 

IEEE 802. LAP i UAP stanowią znaczącą część BD_ADDR. Stały adres służy do umożliwienia urządzeniu 

bezpośredniego wyświetlenia innego urządzenia, z którym było ono wcześniej sparowane. Bez stałego 

adresu, który można wykorzystać do tego celu, urządzenia zawsze będą musiały powtórzyć procedurę 



zapytania. Oczywiście spowodowałoby to bardzo wolną konfigurację połączenia. Jednakże, aby nie 

narazić na szwank anonimowości, adresy te będą używane wyłącznie między zaufanymi urządzeniami 

8.2.2 Aktywny adres urządzenia, BD_ADDR 

BD_ADDR jest aktywnym adresem urządzenia, a anonimowe urządzenia regularnie aktualizują ten 

adres (więcej szczegółów podano poniżej). Urządzenia nie obsługujące trybu anonimowości lub 

urządzenia w trybie nieanonimowym używają tylko jednego adresu, BD_ADDR. W rzeczywistości dla 

takich urządzeń BD_ADDR jest zawsze równy BD_ADDR_fixed (patrz poprzednia sekcja). Anonimowe 

urządzenia używają aktywnego adresu jako zamiennika zwykłego stałego adresu dla ustanowienia 

połączenia i komunikacji. Ponieważ adres jest cały czas zmieniany, nie będzie możliwe śledzenie 

urządzenia na podstawie tego adresu. BD_ADDR ma dokładnie taki sam format jak BD_ADDR_fixed i 

składa się z trzech części: LAP, UAP i NAP. Części UAP i NAP są nieruchome i należy je wybrać dla 

wartości niespecyficznej. W szczególności można je wybrać na wartość, która nie pokrywa się z żadną 

firmą przypisaną do przestrzeni adresowej IEEE MAC. Osiąga się to na przykład za pomocą lokalnie 

przypisanej przestrzeni adresowej IEEE MAC . Część LAP BD_ADDR musi być wybrana jednolicie i 

losowo. Może przyjmować dowolną wartość z wyjątkiem 64 zarezerwowanych wartości LAP dla 

zapytania ogólnego i dedykowanego, czyli od 0x9E8B00 do 0x9E8B33. Aby zwalczać zagrożenie 

związane z lokalizacją, regularnie sprawdzaj anonimowe urządzenia zaktualizuj aktywny LAP. Zasady 

dotyczące aktualizacji adresu podano poniżej. Wartość LAP jest generowana przez wybranie losowo 

dowolnej wartości między 0x000000 i 0xFFFFFF. Jeśli wartość mieści się w zarezerwowanym zakresie 

LAP, czyli od 0x9E8B00 do 0x9E8B33, generowana jest nowa losowa wartość LAP. Ta procedura jest 

powtarzana do momentu uzyskania wartości poza zakresem. Aktualizacja LAP jest określana za 

pomocą dwóch parametrów czasowych. Parametry to: 

1. Okres aktualizacji, TADDRupdate; 

2. Okres zarezerwowany na zapytanie,  TADDR inquiry period. 

Okres aktualizacji określa, jak często urządzenie powinno próbować aktualizować aktywny adres. 

Parametr TADDR update inquiry  określa czas, przez który urządzenie musi czekać, zanim będzie mogło 

zaktualizować aktywny adres po wysłaniu bieżącego adresu w odpowiedzi na zapytanie. Podstawową 

zasadą jest to, że urządzenie aktualizuje adres przy każdej TADDRupdate na sekundę. Jeśli jednak okaże 

się, że okazją jest aktualizacja, kiedy urządzenie właśnie wysłało bieżący adres w odpowiedzi na 

zapytanie, jakakolwiek jednostka próbująca nawiązać połączenie z anonimowym urządzeniem 

zakończy się niepowodzeniem z żądaniem połączenia. Z tego powodu wprowadzono okres oczekiwania 

na aktualizację zdefiniowany przez drugi TADDR update inquiry. Ponadto nie będzie aktualizacji, jeśli 

urządzenie działa jako urządzenie nadrzędne i ma połączenia z urządzeniami, które nie obsługują węzła 

anonimowego. W przeciwnym razie CAC ulegnie zmianie, a starsze urządzenia natychmiast utracą 

połączenie po zmianie CAC. Fakty te stanowią motywację dla reguł aktualizacji używanych do 

aktualizacji aktywnego adresu. Szczegółowe zasady aktualizacji przedstawiono na schemacie 

blokowym na rysunku . 

 



 

 

Proces aktualizacji przebiega następująco: 

1. Nowy LAP jest generowany zawsze po włączeniu zasilania. 

2. Ustawiane są dwie zmienne czasowe, t1 = 0 i t2 = TADDR inquiry perioy + 1. t1 mierzy ogólne interwały 

aktualizacji, a t2 mierzy czas od ostatniego użycia "starego adresu" w odpowiedzi zapytania. (Na 

początku t2 jest ustawione na wartość większą niż zdefiniowany okres oczekiwania na aktualizację po 

odpowiedzi na zapytanie, TADDR inquiry period.) 

3. BD_ADDR jest aktualizowany i uruchamiany jest pierwszy timer t1. 

4. Pętla jest tworzona, gdy timer t1 jest ciągle sprawdzany. Jeśli timer przekracza okres aktualizacji, 

TADDR update, proces zapętlania zatrzymuje się. Jeżeli podczas wykonywania pętli zostanie zwrócony 

komunikat odpowiedzi zapytania, drugi timer t2 zostanie ustawiony na zero i uruchomiony. 

5. Jeśli t2 jest mniejsze lub równe TADDR inquiry perio, powróć do pętli w kroku 4. 



6. Jeśli urządzenie nie ma istniejących połączeń, generowany jest nowy LAP, a następnie przechodzi do 

kroku 2. 

7. Wprowadzono nową pętlę. Pętla działa tak długo, jak długo urządzenie ma połączenie z urządzeniem 

nie obsługującym trybu anonimowości zaparkowane urządzenie lub jeśli samo urządzenie jest 

zaparkowane. Jeśli nie ma połączeń po zakończeniu pętli, generowany jest nowy LAP, a następnie 

następuje powrót do kroku 2. 

8. Generowany jest nowy LAP. Jeśli urządzenie nie jest mistrzem w jakimkolwiek piconecie, nowy 

(jeszcze niezaktualizowany) BD_ADDR jest wysyłany do wszystkich podłączonych urządzeń przy użyciu 

nowego polecenia LMP, aktywny adres LMP. Następnie przejdź do kroku 2. 

9. Przełącznik natychmiastowy, wybrano Ts. Powinien być wybrany tak, aby kapitan będzie mógł 

poinformować wszystkich podłączonych slave’ów nowego BD_ADDR, zanim osiągnięta zostanie chwila. 

Następnie master wysyła nowy BD_ADDR (jeszcze niezaktualizowany) i natychmiast przełącz Ts na 

wszystkie urządzenia slave przy użyciu nowego aktywnego adresu LMP LMP. Po osiągnięciu tego 

momentu wróć do kroku 2. 

 

8.2.3 Adresy aliasowe, BD_ADDR_alias 

Ponieważ nie można zidentyfikować innych anonimowych urządzeń w oparciu o ich BD_ADDR, gdy 

działają one w trybie anonimowym, anonimowe urządzenia muszą wykorzystywać alternatywny 

identyfikator urządzenia w procedurze uwierzytelniania Bluetooth. Ponadto procedura 

uwierzytelniania musi zostać nieznacznie zmodyfikowana. Uwierzytelnianie aliasu opiera się na 

wykorzystaniu aliasów adresów, BD_ADDR_alias. Adres aliasu służy wyłącznie do celów 

uwierzytelniania. Dla uproszczenia, BD_ADDR_alias można wybrać do 48 bitów, jak każdy zwykły adres 

urządzenia. Wszystkie bity powinny być wybrane jednolicie, niezależnie i losowo. Dlatego pola adresu 

nie można podzielić na żadne znaczące subpola. Obsługa i używanie adresów aliasów i uwierzytelnianie 

są niezbędne do uwierzytelniania w trybie pracy anonimowej. 

8.3 Tryby działania 

Aby odróżnić urządzenia działające w trybie anonimowym od urządzeń, które nie są anonimowe, 

definiujemy dwa różne tryby działania: 

1. Nieanonimowe; 

2. Anonimowy. 

Urządzenie Bluetooth może działać tylko w jednym z tych trybów naraz. Oba tryby są w zasadzie w 

pełni kompatybilne z urządzeniami, które nie obsługują tych nowych trybów. To drugie, oczywiście, z 

wyjątkiem tego, że nowe funkcje wprowadzane w trybie anonimowym nie mogą być wykorzystywane 

przy standardowych urządzeniach. Można powiedzieć, że w przypadku urządzeń anonimowych 

urządzenia Bluetooth nie obsługujące trybu anonimowego będą wyglądały jak urządzenia, które 

zawsze działają w trybie nieanonimowym. Urządzenia w trybie anonimowym regularnie aktualizują 

adres aktywnego urządzenia, BD_ADDR. Ponadto urządzenia obsługujące tryb anonimowy muszą 

obsługiwać uwierzytelnianie aliasu. Gdy urządzenie jest w trybie nieanonimowym, używa adresu 

stałego urządzenia we wszystkich swoich połączeniach. Urządzenia, które chcą zapobiec atakom 

lokalizacyjnym w oparciu o sekwencje BD_ADDR, CAC, DAC lub przeskoku, działają w trybie 

anonimowym. Śledzenie lokalizacji jest w trybie anonimowym, któremu zapobiega się przez regularne 

aktualizowanie aktywnego adresu urządzenia, ponieważ jest to adres 



jest widoczny na łączu bezprzewodowym. 

8.4 Zapytanie i stronicowanie 

W odniesieniu do zapytania nie ma różnicy między urządzeniami anonimowymi i nieanonimowymi. 

Urządzenie może być w trybie wykrywalnym lub nieodtwarzalnym. Urządzenia w trybie wykrywalnym 

zwracają aktywny adres urządzenia w komunikacie odpowiedzi na zapytanie. Oznacza to, że 

anonimowe urządzenia zwracają losowy adres, a nieanonimowe urządzenia zwracają adres stałego 

urządzenia. W odniesieniu do stronicowania urządzenie Bluetooth może być w trybie niepodłączalnym 

lub w trybie połączenia. Zmieniliśmy nieco ten ostatni tryb 

obsługa anonimowych jednostek i podzielenie go na trzy nowe tryby: 

1. Tryb połączenia; 

2. Tryb połączenia z Internetem; 

3. Ogólny tryb podłączenia. 

Poniżej omówimy uzasadnienie tych trzech trybów. Urządzenia w trybie niepodłączalnym nigdy nie 

wykonują żadnych skanów strony. Dlatego nie można zainicjować żadnych połączeń z urządzeniem, 

którego nie można połączyć. Procedura strony składa się z kilku kroków. Procedura rozpoczyna się od 

urządzenia, które próbuje znaleźć adres urządzenia, z którym chce się połączyć. Urządzenie w trybie 

anonimowym może być stronicowane na podstawie dwóch możliwych adresów, aktywnego adresu 

urządzenia i adresu stałego urządzenia. Ponieważ anonimowe urządzenie w trybie wykrywalnym 

zwraca aktywny adres w komunikacie odpowiedzi zapytania, urządzenie przywoławcze może 

skorzystać z procedury zapytania, aby znaleźć aktywny adres wykrywalnych urządzeń w pobliżu. Jeśli 

urządzenia przeprowadziły prywatne parowanie, urządzenie przywoławcze zna stały adres drugiego 

urządzenia. W takim przypadku możliwe jest stronicowanie przy użyciu adresu stałego urządzenia 

innego urządzenia. Adres urządzenia stronicowanego służy do określenia sekwencji przeskakiwania 

strony. Urządzenie może wybrać, czy będzie dostępne na aktywnym adresie, stałym adresie, czy na 

stałe i aktywne adresy. To odpowiada różnym możliwych do podłączenia trybów, które 

zdefiniowaliśmy dla trybu anonimowości. 

8.4.1 Tryb połączenia 

Gdy standardowe urządzenie Bluetooth jest w trybie połączenia, okresowo przechodzi w stan 

skanowania strony. Urządzenie wykonuje skanowanie stron za pomocą zwykłego adresu stałego 

urządzenia. Anonimowe urządzenia działające w trybie połączenia korzystają z tych samych zasad, ale 

skanują strony na aktywnym adresie urządzenia, BD_ADDR. Urządzenie  może korzystać z różnych 

typów schematów skanowania stron. Czas konfiguracji połączenia zależy od częstotliwości skanowania 

i stanowi kompromis między zużyciem energii, dostępną przepustowością i opóźnieniem konfiguracji. 

Interwał skanowania, okno skanowania i skanowanie z przeplotem mogą zostać wykorzystane do 

osiągnięcia pożądanego efektu kompromisu. Trzy różne tryby skanowania strony są zdefiniowane w 

specyfikacji Bluetooth i nazywane są odpowiednio R0, R1 i R2. W R0 stosowane jest skanowanie ciągłe, 

a R1 wykorzystuje interwał skanowania wynoszący najwyżej 1,28 sekundy, a R2 - maksymalnie 2,56 

sekundy. Urządzenie w trybie połączenia może korzystać z dowolnego z dostępnych trybów 

skanowania. Tryb podłączania został wprowadzony, aby każde urządzenie mogło łączyć się z 

anonimowym urządzeniem. Zazwyczaj aktywny adres jest uzyskiwany w ramach procedury zapytania. 

Gdy znany jest aktywny adres i anonimowe urządzenie jest w trybie połączenia, będzie można połączyć 

się z urządzeniem za pomocą strony pod aktywnym adresem. 



8.4.2 Tryb połączenia z Internetem 

Tryb prywatnego połączenia musi zostać wprowadzony, aby urządzenie mogło bezpośrednio 

przeglądać inne urządzenie. Przez bezpośrednie rozumowanie rozumiemy, że urządzenie nie musi 

najpierw przejść przez procedurę zapytania. Procedura zapytania może potrwać dość długo. Ponadto 

urządzenie chce łączyć się z innym urządzeniem bez konieczności odpowiadania na odpowiedzi od 

nieznanych urządzeń. W związku z tym, gdy urządzenie Bluetooth jest w trybie połączenia z 

Internetem, powoduje skanowanie stron za pomocą adresu stałego urządzenia Bluetooth, 

BD_ADDR_fixed. Można zastosować dowolny z trzech różnych trybów skanowania strony, R0, R1 lub 

R2. Tryb połączenia prywatnego umożliwia bezpośrednie nawiązywanie połączeń między zaufanymi 

urządzeniami. Idealnie urządzenie dzieli się tylko wartością stałego adresu z zaufanymi urządzeniami. 

Oznacza to, że ten tryb połączenia powinien być używany przez urządzenie tylko wtedy, gdy oczekuje 

żądań połączenia od zaufanych urządzeń. Dlatego nawet jeśli stały adres nie jest tajnym parametrem 

w ścisłym znaczeniu, urządzenie dbające o prywatność lokalizacji powinno uważać na 

rozpowszechnianie stałego adresu. Jeśli stały adres zostanie naruszony, istnieje niewielkie ryzyko, że 

urządzenie może być śledzony za pomocą ataków stronicowania opisanych w części 7. Tego zagrożenia 

można uniknąć, nie wchodząc w tryb nieanonimowy lub w trybie połączenia z połączeniem prywatnym. 

Z drugiej strony uniemożliwia to ustanowienie bezpośrednich połączeń między zaufanymi 

urządzeniami. W związku z tym, aby zmniejszyć to zagrożenie, urządzenie zawsze oczekuje od 

urządzenia nadrzędnego żądania uwierzytelnienia aliasu po odpowiedzi na wywołanie na stały adres. 

Jeśli nie zostanie odebrany żaden alias lub konfiguracja zakończy się niepowodzeniem przed 

osiągnięciem stanu połączenia, zalecamy zwiększenie licznika błędów połączenia. Jeśli licznik błędów 

przekroczy wartość progową, kontroler hosta może wysłać ostrzeżenie do hosta. Następnie do 

gospodarza należy podjęcie odpowiednich działań i może ostrzec użytkownika, że ktoś może 

spróbować śledzić ruch za pomocą ataku stronicowania. 

8.4.3 Ogólny tryb połączenia 

Gdy urządzenie Bluetooth jest w trybie ogólnego połączenia, powoduje skanowanie stron zarówno dla 

adresu aktywnego urządzenia Bluetooth, BD_ADDR, jak i adresu stałego urządzenia, BD_ADDR-fixed. 

Dzięki temu urządzenie może akceptować połączenia Bluetooth zarówno z zaufanych znanych 

urządzeń i nieznanych urządzeń (w ramach procedury zapytania). Urządzenie w trybie ogólnego 

podłączenia umożliwia dwukrotne skanowanie stron przy każdej okazji skanowania. Tylko tryby 

skanowania R1 lub R2 mogą być używane w trybie ogólnego połączenia, a nie R0. Pierwszy skan na 

podstawie sekwencji przeskakiwania strony uzyskanej z BD_ADDR, a drugi skan jest oparty na 

sekwencji przeskoków strony uzyskanej z BD_ADDRfixed. Ponieważ R0 nie jest obsługiwany, szybkie 

połączenie nie może zostać osiągnięte przez ciągłe skanowanie. Gdy wymagane są bardzo szybkie 

konfiguracje połączeń, możliwe jest użycie dwóch kolejnych skanów strony R1 ze skanowaniem z 

przeplotem i bardzo krótkim interwałem skanowania strony. Atak stronicowania dotyczy także 

ogólnego trybu połączenia. Aby zmniejszyć ryzyko tego ataku, urządzenie zawsze oczekuje od 

uwierzytelnienia prośby o uwierzytelnienie aliasu po wysłaniu odpowiedzi na wywołanie na stały adres. 

Jeśli nie zostanie odebrany żaden alias lub konfiguracja zakończy się niepowodzeniem, zanim 

osiągnięty zostanie stan połączenia, awaria połączenia licznik może być zwiększany 

8.5 Uwierzytelnianie aliasowe 

Jak już wspomniano, anonimowe urządzenia regularnie aktualizują adres aktywnego urządzenia. 

Dlatego aktywny adres nie może być użyty do identyfikacji urządzeń. Nie jest to dziwne, ponieważ cała 

idea z trybem anonimowości polega na tym, że nie powinno być możliwe identyfikowanie urządzeń. 

Powoduje to jednak problemy, gdy zaufane urządzenia będą nawzajem się uwierzytelniać i 



konfigurować bezpieczne połączenia bez powtarzania parowania. Wprowadzamy uwierzytelnianie 

aliasu, aby rozwiązać ten problem. Alias uwierzytelnianie to metoda rozłączania zależności klucza łącza 

od (fizycznego) adresu urządzenia, a alias jest używany jako identyfikator klucza połączenia. Aby być 

bardziej precyzyjnym, uwierzytelnianie aliasowe umożliwia uwierzytelnianie na podstawie adresu 

aliasu zamiast aktywnego lub stałego adresu urządzenia. Wymieniając aliasy po ustanowieniu 

połączenia, ale przed uwierzytelnieniem, zaangażowane urządzenia są w stanie znaleźć klucz łącza 

powiązany z ustanowionym łączem. Ta możliwość jest użyteczna nie tylko dla anonimowych urządzeń, 

ale również dla innych celów. Jednym z przykładów jest podłączenie urządzenia do punktu dostępu do 

sieci, a urządzenie chce uwierzytelnić się w sieci, a nie w punkcie dostępu. Adresy aliasowe służą do 

identyfikacji powiązania bezpieczeństwa między parą urządzeń (lub siecią i urządzeniem). Oznacz dwa 

urządzenia w parze przez A i B. W przypadku symetrycznym używane są dwa adresy aliasów. Jeden 

adres, BD_ADDR_ aliasA, jest używany przez urządzenie B do identyfikowania urządzenia A, a drugi 

adres, BD_ADDR_aliasB, jest używany przez urządzenie A do identyfikowania urządzenia B. Alias 

uwierzytelniania może być również używany w sposób asymetryczny. W takim przypadku tylko jedno 

z urządzeń w parze używa adresu aliasu do uwierzytelnienia drugiego urządzenia. Drugie urządzenie w 

parze jest identyfikowane (do wzajemnego uwierzytelniania) przy użyciu stałego adresu. Jeśli oba 

urządzenia działają w trybie anonimowym, stosowane będzie symetryczne uwierzytelnianie aliasu, a 

urządzenia wymieniają dwa adresy aliasów, po jednym dla każdego urządzenia. W trybie 

anonimowości proponujemy specjalną procedurę parowania. Podczas tej procedury parowania 

urządzenia wymieniają aliasy i stałe adresy. Urządzenie obsługujące uwierzytelnianie aliasu musi 

utrzymywać bazę aliasów (część klucza i bazę danych urządzeń). Baza danych alias odwzorowuje aliasy 

adresów dla kluczy linków. Urządzenie A przechowuje BD_ADDR_aliasA razem z kluczem łącza, aliasem 

używanym do identyfikacji urządzenia B (BD_ADDR_aliasB) oraz stałym adresem urządzenia B 

(BD_ADDR-fixedB) w swojej bazie danych. Podobnie, urządzenie B przechowuje BD_ADDR_aliasB wraz 

z kluczem łącza, aliasem adresu używanym do identyfikacji urządzenia A (BD_ADDR_aliasA) i stałym 

adresem urządzenie A (BD_ADDR-fixedA) w swojej bazie danych. Proponujemy użyć tego samego 

formatu, co BD_ADDR dla aliasów adresów. 48 bitów zostanie losowo wybranych przez urządzenia A i 

B. Adresy aliasów powinny być aktualizowane przy każdym nowym połączeniu między A i B. Jeśli tak 

nie jest, istnieje ryzyko, że urządzenie będzie zamiast tego śledzone na podstawie aliasu adresu. Jest 

to najwygodniejsze, jeśli nowy alias jest generowany przez "właściciela" adresu aliasu; to znaczy 

urządzenie A aktualizuje BD_ADDR_aliasA, a urządzenie B aktualizuje BD_ADDR_aliasB. Zaktualizowany 

adres może być wysyłany tylko za pośrednictwem zaszyfrowanego kanału. W przypadku aplikacji, która 

używa tego samego aliasu dla kilku różnych urządzeń, zaktualizowany adres może być taki sam jak 

poprzedni. Zasada ta jest jednak stosowana tylko wtedy, gdy adresy aliasów nie są wykorzystywane do 

celów anonimowości. Przy następnej konfiguracji połączenia, BD_ADDR_aliasA i BD_ADDR_aliasB 

muszą zostać wysłane przed uwierzytelnieniem (ale po sprawdzeniu, czy odpowiadające urządzenie 

obsługuje uwierzytelnianie aliasu). Jeśli nie zostanie to zrobione, urządzenia nie będą mogły 

zidentyfikować odpowiedniego klucza łącza. Urządzenie A powinno wysłać swoje BD_ADDR_aliasA, a 

urządzenie B powinno odpowiedzieć BD_ADDR_aliasB. Adresy aliasów są następnie używane przez 

urządzenia do znalezienia właściwego klucza połączenia. Klucz łącza jest następnie używany do 

wykonywania wzajemnego uwierzytelniania i obliczania klucza szyfrowania, który jest potrzebny do 

szyfrowania połączenia. 

8.6 Parowanie 

W przypadku urządzeń anonimowych chcemy, aby użytkownik zdecydował (przy parowaniu), czy 

ujawnić adres stałego sprzętu, czy nie. Większą prywatność lokalizacji uzyskuje się, jeśli stały adres jest 

ujawniany tylko zaufanym urządzeniom. Przez to rozumiemy urządzenia, którym można zaufać przez 

długi czas. Nie dotyczy to wszystkich parowań, ponieważ relacje zaufania również mogą być dość 



tymczasowe. Tak więc przy parowaniu anonimowe urządzenia muszą rozróżniać urządzenia, którym 

podany jest stały adres i inne urządzenia. Odbywa się to poprzez ustawienie urządzenia do parowania 

lub tryb prywatnego parowania. W pierwszym trybie parowania stały adres nie jest ujawniany, 

natomiast znajduje się w drugim. Różni się to od standardowych jednostek Bluetooth, które obsługują 

tylko dwa tryby parowania: niepodzielne i możliwe do sparowania. Gdy urządzenie obsługujące tryb 

anonimowości jest w trybie parowania, akceptuje żądanie parowania za pomocą polecenia LMP LMP 

in-rand z urządzenia zdalnego. Wydaje także to polecenie, jeśli wymagane jest uwierzytelnienie i nie 

jest znany klucz połączenia dla odpowiedniego urządzenia. Urządzenie nie wymienia adresów aliasów 

ani adresów prywatnych na urządzenie zdalne. Urządzenie odrzuci wszystkie stałe żądania wymiany 

adresu, ponieważ nie wyda swoich własnych stały adres. Gdy urządzenie znajduje się w trybie 

sparowania prywatnego, akceptuje również żądania parowania i inicjuje parowanie, jeśli żądane jest 

uwierzytelnienie, a klucz połączenia nie istnieje. Urządzenie wykorzystuje nowe polecenie LMP do 

wymiany aliasów i adresów prywatnych. Zachowanie urządzenia obsługującego nowe tryby parowania 

prywatnego należy dokładnie określić, aby zapewnić dobrą interoperacyjność. Nie podajemy tutaj 

żadnych szczegółów, ale w następnej sekcji podajemy zestaw poleceń LMP, które mogą być używane 

przez urządzenia do wymiany prywatnych adresów i aliasów adresów, a w sekcji 8.8 podajemy przykład 

parowania prywatnego. 

8.7 Polecenia LMP trybu anonimowości 

Zestaw nowych komend LMP jest potrzebny do informowania podłączonych urządzeń o aktualizacji 

aktywnego adresu oraz do wymiany aliasów i adresów prywatnych. W sumie zidentyfikowaliśmy 

potrzebę trzech różnych poleceń LMP trybu anonimowości: 

• aktywny adres LMP; 

• Adres aliasu LMP; 

• stały adres LMP. 

8.7.1 Aktualizacja adresu, aktywny adres LMP 

Urządzenia w trybie anonimowości utrzymują aktywny adres, który często się zmienia. Aktywny adres 

jest używany przez mastera do określenia sekwencji przeskoków i CAC użytych przez piconet. Dlatego 

ważne jest, aby master informował niewolników o nowym adresie, gdy jest on aktualizowany. Co 

więcej, urządzenie podrzędne musi również poinformować administratora o aktualizacjach aktywnego 

adresu. Jeśli nie zostanie to zrobione, urządzenie nadrzędne nie będzie mogło ponownie połączyć się 

bezpośrednio (za pomocą stronicowania) z urządzeniem podrzędnym, jeśli połączenie z jakiegoś 

powodu zostanie przerwane lub wymagany jest przełącznik master-slave. Do aktywnego adresu LMP 

aktywnego LMP można użyć poinformuj inne urządzenia o aktywnych aktualizacjach adresów, tak jak 

teraz opiszemy. Kiedy urządzenie główne decyduje się na zmianę swojego aktywnego adresu, 

informuje wszystkie swoje urządzenia podrzędne o zmianie. Po wygenerowaniu nowego LAP, master 

powinien wybrać moment, który będzie wystarczająco długi w przyszłości, aby wszystkie urządzenia 

slave otrzymały komunikat i zwróciły LMP zaakceptowane. Następnie master musi wysłać aktywny 

adres LMP PDU zawierający nowy aktywny adres i czas przełączania do wszystkich urządzeń 

podrzędnych. Kiedy niewolnik otrzymuje LMP aktywny adres PDU od nadrzędnego, zwróci LMP 

zaakceptowany i uruchomić zegar, który wygaśnie w danym momencie. Sekwencja wymiany LMP PDU 

dla udanej sekwencji wymiany adresu jest pokazana  na rysunku 



 

Po osiągnięciu natychmiastowej zmiany master zmienia adres aktywny, powodując, że sekwencja 

przeskoku, szyfrowanie i CAC zmieniają się na wartości pochodzące z nowego aktywnego adresu 

master. Podobnie, gdy urządzenie podrzędne zdecyduje się zmienić swój aktywny adres, wygeneruje 

nowy aktywny adres i wyśle go do urządzenia nadrzędnego w aktywnym adresie LMP PDU, jak 

pokazano na rysunku. W tym przypadku nie są potrzebne informacje o czasie, a zmiana aktywnego 

adresu może nastąpić natychmiast. 

8.7.2 Wymiana adresu aliasowego, alias adresu LMP 

Jak opisano w punkcie 8.5, urządzenie w trybie anonimowym musi być uwierzytelnione na podstawie 

wcześniej uzgodnionego aliasu, a nie na BD_ADDR. W tym celu można użyć aliasu PDU LMP. PDU 

zawiera adres aliasu. Gdy połączenie jest konfigurowane, każde urządzenie może próbować 

przeprowadzić uwierzytelnianie za pomocą aliasu. Inicjujący LM wysyła alias LMP adres PDU, który 

wskazuje na próbę uwierzytelnienia na podstawie aliasu. Jeśli odbierająca LM zna podany alias, 

odpowiada z własnym odpowiednim aliasem; w przeciwnym razie odpowiedź nie zostanie 

zaakceptowana. Sekwencja wymiany LMP PDU dla udanej sekwencji wymiany aliasów jest pokazana 

na rysunku poniżej 

 

Po ustanowieniu aliasu kolejne uwierzytelnienia używają klucza łącza powiązanego z aliasem. Po 

nawiązaniu połączenia i włączeniu szyfrowania wzorzec aktualizuje adres aliasu, generując nowy alias 

i wysyłając go do urządzenia podrzędnego w aliasie LMP, który wskazuje na odświeżenie wartości 

BD_ADDR_alias. Specjalna flaga w PDU jest potrzebna, aby slave było w stanie odróżnić skrzynkę 

aktualizacji adresu aliasu od aliasu potwierdzający autentyczność. Urządzenie podrzędne odpowiada 

następnie aktualizacją własnego odpowiedniego aliasu zgodnie z sekwencją wymiany LM PDU na 

rysunku powyżej. Ważne jest, aby alias wysyłania adresu lub komunikaty aktualizacji były wysyłane 

tylko w zaszyfrowanych linkach; w przeciwnym razie może dojść do naruszenia anonimowości. 

8.7.3 Stała wymiana adresów, stały adres LMP 

Jak opisano w punkcie 8.6, jeśli jedno urządzenie jest w trybie parowania prywatnego, urządzenie 

wysyła swoje BD_ADDR-ustalone. Odbywa się to w celu umożliwienia drugiemu urządzeniu 

bezpośredniej strony (tj. Bez przechodzenia przez procedurę zapytania) urządzenia, gdy zostanie 

nawiązane połączenie. Do tego celu służy stały adres PDU LMP. Kiedy urządzenie odbiera tę jednostkę 

PDU i jest przygotowane do zezwolenia na prywatne parowanie, odpowiada z własnym ustalonym 

adresem, jak pokazano w sekwencji wymiany LM na rysunku poniżej (udana sekwencja wymiany). 



 

Wymiana stałych adresów może nastąpić dopiero po włączeniu szyfrowania połączenia, aby zapewnić, 

że nie zostanie naruszona anonimowość. Mimo to istnieje ryzyko anonimowości z możliwością 

korzystania ze stałych adresów w ogóle. Jest to jednak kompromis, który należy podjąć, aby uzyskać 

rozsądną 

kompromis między anonimowością a wymogami wygody użytkownika. 

8.8 Przykład parowania 

Na koniec podajemy przykład działania przedstawionych trybów anonimowości, gdy dwa urządzenia, 

które wcześniej nie były sobie znane, łączą się i są ze sobą sparowane. Zakładamy, że użytkownicy 

urządzeń ustawili swoje urządzenia w trybie parowania prywatnego, a zatem urządzenia ufają sobie 

nawzajem i oprócz tworzenia klucza udostępnionego będą wymieniać aliasy i adresy prywatne. Główne 

kroki związane z połączeniem i procedurą parowania przedstawiono na rysunku  

 

 



Poniżej wyjaśnimy procedurę krok po kroku. 

1. Host będący hostem urządzenia A ustawia urządzenie w trybie anonimowym za pomocą 

dedykowanego polecenia. 

2. Host A wymaga uwierzytelnienia i szyfrowania dla wszystkich urządzeń, z którymi host łączy się lub 

jest z nim połączony. 

3. Urządzenie A wyszuka nowe urządzenie za pomocą procedury zapytania Bluetooth. Wykryto nowe 

urządzenie Bluetooth, nazywane tutaj urządzeniem B. Urządzenie A odbiera aktywne urządzenie 

BD_ADDR_B z urządzenia B. 

4. Urządzenie Urządzenie stron B używające BD_ADDR_B. 

5. Podczas konfiguracji połączenia urządzenie A wymaga uwierzytelnienia. Ponieważ żaden klucz nie 

jest dostępny, należy przeprowadzić ręczne parowanie, w którym użytkownicy wprowadzają klucz 

dostępu. 

6. Host A żąda klucza dostępu od użytkownika. Użytkownik wprowadza klucz dostępu, który jest 

przesyłany do menedżera łącza za pośrednictwem HCI. 

7. Menedżer łącza urządzenia A wysyła losową liczbę do menedżera łącza urządzenia B. Numer losowy 

służy do obliczenia klucza inicjowania. 

8. Menedżer łącza urządzenia B żąda klucza dostępu od użytkownika przez HCI. Użytkownik wprowadza 

klucz-hasło, do którego jest zwracany menedżer linków. 

9. Menedżer łącza urządzenia B oblicza klucz inicjujący i zwróć jednostkę PDU akceptującą LM do 

urządzenia A. 

10. Urządzenie A generuje losową liczbę, która jest używana do obliczenia klucza kombinacji. Numer 

losowy jest wysyłany w postaci zaszyfrowanej za pomocą klucza inicjującego do urządzenia B. 

11. Urządzenie B otrzymuje losową liczbę, generuje własny losowy numer, który jest zwracany do 

urządzenia A zaszyfrowanego przy inicjalizacji klawisz. Oba urządzenia odszyfrowują otrzymane losowe 

wartości i obliczają tajny klucz kombinacyjny. 

12. Przeprowadzane jest wzajemne uwierzytelnianie, a urządzenia przełączają się na tryb szyfrowany. 

13. Ponieważ urządzenie A jest w trybie parowania prywatnego, host żąda wymiany stałego adresu. 

14. Menedżer łącza urządzenia A wysyła stały adres, BD_ADDRfixed_A, do urządzenia B. 

15. Menadżer łącza urządzenia B otrzymuje stały adres z A. Następnie prosi hosta, jeśli możliwa jest 

wymiana prywatnych informacji; to znaczy, że host określi, czy urządzenie A jest zaufanym 

urządzeniem, które ma otrzymać stały adres. Host znajduje się w trybie sparowania prywatnego. 

Dlatego akceptuje stałe adresy do wymiany. 

16. Menedżer łącza urządzenia B wysyła stały adres, BD_ADDRfixed_B, do urządzenia B. 

17. Następnie host urządzenia A żąda wymiany adresów aliasowych i generuje alias, który powinien 

być używany, gdy urządzenie B identyfikuje urządzenie A. 

18. Menedżer łącza urządzenia A wysyła adres aliasu,  BD_ADDR_alias_A, do urządzenia B. 



19. Urządzenie B otrzymuje adres aliasu. Menedżer linków wysyła wiadomość otrzymał alias adres do 

hosta za pośrednictwem HCI i prosi gospodarza alias do powrotu. Albo host zdecyduje się użyć tego 

samego aliasu (alias symetryczny) lub inny alias (asymetryczny alias). 

20. Menedżer łącza urządzenia B zwraca alias adresu urządzenia B, BD_ADDR_alias_B do urządzenia A. 

IX 

Rozszerzenia zarządzania kluczami 

Specyfikacja Bluetooth zawiera podstawowe narzędzia potrzebne do tworzenia powiązań 

zabezpieczeń i zarządzania relacjami zabezpieczeń. Główne funkcje zarządzania kluczami to procedura 

parowania i aktualizacja kluczy linków. Zasada parowania z umową z kluczem ręcznym jest najbardziej 

odpowiednia do tworzenia skojarzeń bezpieczeństwa ad hoc. Jednak w części 7 pokazano, że 

mechanizm parowania jest wrażliwy na ataki w trybie off-line i on-line. W związku z tym istnieje 

również zapotrzebowanie na alternatywne, ulepszone rozwiązania parowania. W tym rozdziale 

omówiono kilka bardzo bezpiecznych procedur parowania. Nawet jeśli istniejąca zasada parowania jest 

dobra dla tworzenia bezpiecznych połączeń ad hoc, nie zapewnia elastyczności pod względem 

kluczowej umowy. Może się zdarzyć, że użytkownik chciałby uniknąć procedury parowania i zamiast 

tego użyć prekonfigurowanych skojarzeń zabezpieczeń opartych na kluczach tajnych lub publicznych. 

Następnie preferowane są alternatywne, szeroko stosowane standardowe opcje wymiany kluczy 

działające na wyższych warstwach w stosie komunikacyjnym. Zgodzono się, że użytkownik może 

wybrać uwierzytelnianie i szyfrowanie warstwy łącza Bluetooth, a także używać szyfrowania i / lub 

uwierzytelniania na wyższych warstwach. Omówimy różne kluczowe opcje wymiany dla wyższych 

warstw i sposoby ich łączenia z mechanizmami bezpieczeństwa Bluetooth. Inną kwestią dotyczącą 

zarządzania kluczami w Bluetooth jest to, że urządzenia muszą zawsze być sparowane ręcznie, zanim 

będą mogły bezpiecznie komunikować się. W sumie trzeba wykonać tyle parowania, ile jest par 

urządzeń, które mają się komunikować. Oczywiście, wykonanie tych wszystkich parowań może być 

dość uciążliwe, jeśli zaangażowanych jest kilka urządzeń, co prawdopodobnie ma miejsce na przykład 

w domenie. Można tego uniknąć, umożliwiając autonomiczną delegację zaufania między jednostkami 

.Bluetooth. Przez autonomiczne delegowanie zaufania rozumiemy, że stowarzyszenia zabezpieczeń 

mogą automatycznie rozprzestrzeniać się wśród zaufanych urządzeń bez udziału użytkownika. 

Autonomiczna delegacja zaufania może zostać osiągnięta przy użyciu technik symetrycznych i kluczy 

publicznych, jak pokażemy. 

9.1 Lepsze parowanie 

Obecny mechanizm parowania został skrytykowany w kilku pracach badawczych w ciągu ostatnich 

kilku lat. Ludzie używają raczej krótkich kluczy (około czterech cyfr), a gdy są używane krótkie klawisze, 

mechanizm parowania jest wrażliwy na bierne podsłuchy lub atak typu "man-in-the-middle". Ten 

problem oznacza, że istnieje zapotrzebowanie na alternatywne rozwiązanie. W tej sekcji omawiamy 

takie rozwiązania na podstawie umowy klucza Diffiego-Hellmana (DH) (lub wymiany). Opiszemy 

szczegóły wymiany klucza DH w Rozdziale 9.1.2. W przeciwieństwie do mechanizmu parowania 

Bluetooth 1.2, umowa DH-key ma tę właściwość, że nie jest wrażliwa na ataki off-line. Jednak wymiana 

kluczy DH jest wrażliwa na aktywne ataki typu "człowiek w środku". W związku z tym istnieje wiele 

wymagań, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu alternatywnego mechanizmu parowania 

Bluetooth. Rozpoczynamy tę sekcję według omawiania wymagań bezpiecznego schematu parowania. 

Następnie przedstawiamy ulepszony protokół parowania. Na koniec omówiono aspekty 

implementacyjne i złożoność sugerowanego protokołu. 

9.1.1 Wymagania dotyczące ulepszonego protokołu parowania 



W przypadku użycia krótkich kluczy dostępu, obecny mechanizm parowania Bluetooth jest podatny na 

ataki zarówno on-line, jak i off-line, co omówiono w części 7. Powoduje to problemy w aplikacjach 

Bluetooth o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Ponieważ ręczne wprowadzanie wartości długiego 

klucza nie jest uznawane za akceptowalne, wymaganiem alternatywnego mechanizmu parowania jest 

to, że daje wysoki poziom bezpieczeństwa przy jak najmniejszym zaangażowaniu użytkownika. 

Korzystnie, powinno to zostać osiągnięte za pomocą mechanizmu parowania podobnego do 

istniejącego, ale również bezpiecznego dla kluczy przejściowych o umiarkowanej długości. Protokół 

musi być zabezpieczony przed najsilniejszym scenariuszem ataku, który zakłada ochronę przed 

aktywnym atakiem man-in-the-middle. Dlatego w przypadku DH konieczne jest uwierzytelnienie 

komunikatów wymiany kluczy. Gdy jedno z urządzeń uczestniczących w parowaniu nie ma żadnego 

zaawansowanego interfejsu wyjściowego lub wejściowego (na przykład zestawu słuchawkowego), 

jedyną opcją jest użycie naprawionego klucza dostępu. Jednak atak typu off-line na mechanizm 

parowania Bluetooth 1.2 stanowi realne zagrożenie. Jest to szczególnie ważne, gdy urządzenie bez 

wystarczającego interfejsu użytkownika jest urządzeniem stacjonarnym (takim jak punkt dostępowy 

lub tym podobne), co jest łatwym celem ataku. W związku z tym, kolejnym wymogiem dla ulepszonego 

schematu parowania jest to, że zapewnia on również wystarczające zabezpieczenie, gdy stosowane są 

stałe klucze-klucze. Dobrą praktyką w zakresie bezpieczeństwa jest regularna zmiana stałego klucza 

dostępu. Jeśli urządzenie ze stałym kluczem nie ma odpowiedniego interfejsu użytkownika, zadanie to 

można zrealizować za pomocą jakiejś formy aplikacji do zarządzania konfiguracją, która komunikuje się 

z ograniczonym urządzeniem za pośrednictwem bezpiecznego interfejsu. Jedną z możliwości jest 

połączenie za pomocą bezpiecznego połączenia Bluetooth. Musi istnieć możliwość wdrożenia 

rozwiązania o niskich kosztach. Oznacza to, że trzecim wymaganiem ulepszonego protokołu parowania 

jest to, że nie może to być zbyt złożony. Na końcu tej sekcji omawiamy aspekty złożoności 

implementacji sugerowanych ulepszonych protokołów parowania. Podsumowując, wymagania 

protokołu parowania polegają na tym, że ma on możliwość korzystania z krótkich kluczy-kluczy i stałych 

kluczy-kluczy oraz że ma akceptowalne wymagania dotyczące złożoności wymagań dotyczących 

implementacji. 

9.1.2 Ulepszony protokół parowania 

Procedura parowania Bluetooth jest w rzeczywistości metodą wspomaganą przez użytkownika, aby 

utworzyć wspólny sekret między dwoma jednostkami. Pomoc dla użytkownika ma tę zaletę, że można 

mieć pewien poziom pewności, że klucz jest wymieniany z oczekiwanym urządzeniem, a nie ze 

złośliwym. To, co próbuje się osiągnąć przy interakcji użytkownika, to w rzeczywistości uwierzytelnianie 

wymiany kluczy. Odtąd, gdy omawiane są alternatywne, ulepszone propozycje parowania, metoda 

wykorzystująca użytkownika jest nazywana ręczną autoryzacją (MANA). Metody ręcznego 

uwierzytelniania zostały wymienione przez Satjano i Andersona, ale nie uważają, że takie metody są 

szczególnie przyjazne dla użytkownika. W szczególności, omówili użycie wymiany kluczy opartej na DH 

i obliczyli wartość mieszania wyników w obu urządzeniach. Wartości mieszania mogą być następnie 

wyświetlane użytkownikom, którzy następnie je porównują. Istnieją również alternatywne 

rozwiązania, takie jak proponowane przez Mahera. Podejście to wykorzystuje krótkie (około 4 do 6 cyfr 

szesnastkowych) wartości kontrolne i specjalną implementację protokołu wymiany klucza DH, w 

którym uczestnicy dzielą swoje tokeny DH na dwie, w przybliżeniu równie długie połówki, i w pełni 

transmitują pierwszą połowę przed przesłaniem drugiej połówki. Jednak użytkownicy często akceptują 

wszystko, co widzą na ekranie, więc takie metody nie dają szczególnie wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa. Ponadto nie wszystkie urządzenia Bluetooth mają wyświetlacz. Dlatego pożądane jest 

inne rozwiązanie MANA. Opiszemy protokół parowania MAC i DH. Protokół ten został po raz pierwszy 

przedstawiony w projekcie Unii Europejskiej (UE) SHAMAN. Projekt SHAMAN przeprowadził dość 

obszerne badanie różnych procedur inicjowania zabezpieczeń dla bezprzewodowej komunikacji 



krótkiego zasięgu, a wyniki bezpośrednio dotyczą technologii Bluetooth. Istnieją również alternatywne 

protokoły oparte na DH, takie jak protokół SHAKE, który został po raz pierwszy zaproponowany na 

konferencji Open Group w Amsterdamie w 2001 roku. Uważamy jednak propozycję SHAMAN za 

obecnie dostępną technikę, która w największym stopniu spełnia wymagania wymienione w punkcie 

9.1.1. 

Protokół MAC 

Najpierw przywołujemy protokół wymiany klucza DH. Protokół umowy klucza DH umożliwia dwóm 

dowolnym jednostkom uzgodnienie tajnego klucza za pomocą dowolnego dostępnego kanału 

komunikacyjnego. Zaletą protokołu jest to, że żadna informacja drugiej strony nie musi być dostępna 

przed wymianą protokołu. Istnieje kilka różnych wariantów umowy klucza DH. Tutaj opisujemy oryginał 

za pomocą multiplikatywnej grupy liczb całkowitych oznaczonych przez Zp. W poniższym opisie 

protokołu używamy odpowiednio A i B w celu oznaczenia dwóch podmiotów zaangażowanych w 

kluczową umowę: 

1. Wybrano i opublikowano odpowiednią liczbę pierwszą p i generator g z Zp (gdzie 2 ≤ g ≤ p-2). 

2. A wybiera losowy sekret a, 1 ≤ a ≤ p -2, i wysyła gamod p do B. 

3. B wybiera losowy sekret b, 1 ≤ b ≤ p - 2, i wysyła gb mod p do A. 

4. A i B obliczają wspólny wspólny sekret, K = (gb)a mod p = (ga)b mod p. 

Teraz opiszemy, jak korzystać z interakcji manualnej, aby upewnić się, że publiczne wartości DH, ga mod 

p i gb mod p, pochodzą z legalnego źródła. Protokół jest podzielony na dwie oddzielne części, etap I i 

etap II. Pierwszy etap można wykonać z wyprzedzeniem, a drugi etap jest wykonywany, gdy odbywa 

się faktyczna wymiana kluczy. Interakcja manualna jest konieczna tylko podczas etapu I. Ta ostatnia 

jest zaletą sugerowanego protokołu. Zasadniczo jedna z jednostek tworzy zestaw tajnych parametrów 

na etapie I do użycia w protokole kluczowej umowy. Niektóre z nich są potrzebne drugiej jednostce na 

etapie II, więc muszą zostać do niej w jakiś sposób przeniesione. Parametry te stanowią tajny klucz 

dostępu. Jest to transakcja jednokierunkowa, która ma pewne implikacje. Po pierwsze, oznacza to, że 

można dokonać transakcji off-line. Na przykład konieczne parametry mogą być wysyłane pocztą, gdy 

osoba rejestruje się w konkretnej usłudze, dla której używane są punkty dostępu Bluetooth. Oczywiście 

nic nie stoi na przeszkodzie, aby dwa kroki były wykonywane kolejno bezpośrednio po sobie, a to 

prawdopodobnie będzie typowe użycie. Po drugie, źródło musi mieć sposób przedstawienia 

parametrów światu, a miejsce docelowe musi mieć sposób wprowadzania parametrów. Te wymagania 

najprawdopodobniej zostały przetłumaczone na wyświetlacz i klawiaturę. Tak więc ta metoda może 

być wykorzystana do parowania ze sprzętem Bluetooth posiadającym wyświetlacz, ale bez 

odpowiedniego urządzenia wejściowego (na przykład punktów dostępu, zestawów słuchawkowych). 

Protokół nie jest całkowicie symetryczny, a jednostki uczestniczące w parowaniu muszą przyjąć rolę 

urządzenia A lub urządzenia B. Zapotrzebowanie na interfejs użytkownika dla dwóch ról jest nieco inne. 

Urządzenie A musi przynajmniej mieć interfejs użytkownika do przedstawienia tajnego klucza dostępu, 

a urządzenie B musi przynajmniej mieć interfejs użytkownika, aby wprowadzić odpowiedni klucz 

dostępu. Którą rolę do wzięcia można wynegocjować podczas parowania. Następnie zostanie opisany 

protokół parowania oparty na MAC. Na chwilę, nie definiujemy funkcji MAC, ale zakłada się, że 

urządzenia A i B mają jeden. Propozycję i szczegółową analizę właściwości funkcji MAC można znaleźć 

w rozdziale 9.1.2. Rysunek 9.1 ilustruje różne kroki protokołu opisane poniżej. 

 



 

W tym opisie otrzymane zmienne i wartości wyprowadzone bezpośrednio z nich są oznaczone 

gwiazdką (') w celu odróżnienia ich od wartości generowanych z lokalnie przechowywanych zmiennych. 

Etap I 

1. Urządzenie A generuje a odpowiadający mu klawisz DH ga i skrót tajny ciąg w dowolnym 

odpowiednim formacie, l. 

2. Urządzenie A używa MAC do obliczenia znacznika wiadomości, t. Dane wejściowe do MAC to ga i 

ewentualnie inne dane (na przykład identyfikator, ID). Kluczem do obliczenia tagu t jest ciąg tajny l. 

3. Poprzez bezpośrednią interakcję z człowiekiem, rejestrację lub inne środki tajna wartość składająca 

się z l i t wraz z opcjonalnym identyfikatorem, ID, przekazywane są urządzeniu B. 

4. Urządzenie A przechowuje w pamięci wewnętrznej lub w sieciowej bazie danych wartości a, l oraz, 

jeśli ma to zastosowanie, identyfikator. 

5. Urządzenie B przechowuje w pamięci wewnętrznej lub w sieciowej bazie danych wartości l, t oraz, 

w stosownych przypadkach, identyfikator. 

Etap II 

1. Urządzenie B chce wykonać bezpieczne połączenie z urządzeniem A (lub jakimś punktem 

dostępowym działający w imieniu serwera sieciowego, który wygenerował klucz tajny a). Urządzenie 

B inicjuje kluczową umowę z urządzeniem A, opcjonalnie poprzez przesłanie identyfikatora. 



2. Urządzenie A znajduje tajny klucz, a i odpowiadający mu tajny  klucz MAC , l, do użycia (przy użyciu 

odebranego identyfikatora ", jeśli jest dostępny). 

3. Urządzenie A oblicza i wysyła ga do urządzenia B. 

4. Urządzenie B znajduje litery l i t (odpowiadające identyfikatorowi). 

5. Urządzenie B oblicza MAC t' odebranych g a' i ewentualnie inne dane wykorzystując tajny ciąg l. Jeśli 

t = t', klucz publiczny g a"jest przyjęty. 

6. Urządzenie B generuje drugi klawisz DH b i odpowiadający mu klawisz DH gb. 

7. Urządzenie B oblicza wspólny sekret DH, K = (ga')b. 

8. Urządzenie B używa klucza K do zaszyfrowania ciągu znaków l za pomocą dowolnych opcji 

bezpieczna funkcja szyfrowania i wysyła gb i szyfrowane l do urządzenia A. 

9. Urządzenie A odbiera gb'i zaszyfrowany łańcuch l. Urządzenie A wyprowadza klucz DH K '= (gb')a i 

deszyfruje l' za pomocą klucza K'. Jeśli l'pasuje do zapisanego ciągu, l, to K' jest akceptowane jako 

wspólny sekret pomiędzy A i B. 

Oczywiście można pomyśleć o kilku różnych wariantach tego podstawowego protokołu. W specyfikacji 

Bluetooth 1.2 nie ma wbudowanego wsparcia dla protokołu parowania opartego na MAC, ale przyszłe 

wersje mogą go zawierać. Możliwe jest jednak implementowanie ulepszonego parowania na wyższych 

warstwach i przekazywanie uzgodnionego klucza łącza do Bluetooth przez HCI. Omówimy różne opcje 

wdrażania w Rozdziale 9.1.3. Zaletą parowania opartego na MAC jest to, że wartości uwierzytelniania 

nie są ujawniane w wymianie uwierzytelnienia, więc można ich używać więcej niż jeden raz. Ta 

właściwość stanowi znaczne ulepszenie w porównaniu do metody parowania Bluetooth 1.2, w której 

stała wartość klucza nie jest bezpieczna. Na przykład może to być wykorzystane przez urządzenie, które 

nie ma dobrego wejścia lub interfejs wyjściowy (jak punkt dostępowy lub zestaw słuchawkowy). 

Wówczas stała opcja klucza jest często jedyną opcją do użycia i chcielibyśmy móc używać tego samego 

klucza do kilku kolejnych par bez wpływu na bezpieczeństwo. Główną wadą protokołu jest to, że 

wymaga obsługi operacji klucza publicznego w obu urządzeniach. Dlatego może nie być odpowiedni 

dla wszystkich rodzajów urządzeń Bluetooth.  

Budowa MAC i bezpieczeństwo protokołu 

Aby osiągnąć wysoki poziom bezpieczeństwa za pomocą krótkiego klucza MAC, l i wartości zmiennej t, 

kody MAC używane w rozszerzonym protokole muszą być skonstruowane w określony sposób. 

Uważamy, że najlepszym rozwiązaniem jest połączenie bezpiecznej funkcji jednokierunkowej, takiej 

jak SHA-1 i bezwarunkowo bezpiecznego kodu uwierzytelniania wiadomości. Taki kod może być 

skonstruowany w sposób praktyczny z kodów o dużym minimum odległość, taka jak kody Reeda-

Solomona (kody RS) i którą pokrótce opisujemy tutaj. Ogólnie rzecz biorąc, MAC jest odwzorowaniem 

z wiadomości i przestrzeni kluczy na przestrzeń znaczników. Używamy D, L , Ti, odpowiednio, do 

oznaczenia przestrzeni wiadomości, klucza i znacznika. A zatem, 

 

Przypominamy, że wiadomość wejściowa, d, to ga i ewentualnie inne dane, takie jak identyfikator. 

Klucz, l, jest krótkim losowym ciągiem, który należy podać (prawdopodobnie za pośrednictwem 

wyświetlacza) użytkownikowi i powinien zostać wprowadzony do jednego urządzenia zgodnie z 



proponowaną procedurą parowania. Kody RS można opisać za pomocą reprezentacji wielomianowej. 

Ta reprezentacja jest najbardziej odpowiednia do opisu i implementacji MAC na podstawie kodów RS 

i używamy go również do naszego opisu. Kod jest skonstruowany przy użyciu dowolnego pola 

skończonego. Pole skończone jest zbiorem skończonym z dwoma operatorami binarnymi, + i ·, 

zdefiniowanymi na elementach w zbiorze. Ponadto musi istnieć pewien zestaw aksjomatów, aby 

system (zestaw zawierający operatorów na elementach) był skończonym polem. Używamy q do 

oznaczenia wielkości pola (to znaczy, pole zawiera q elementy) i Fq do oznaczenia odpowiedniego pola. 

Jednym z przykładów pola o wielkości p jest zbiór liczb całkowitych, {0, 1,. . ., p - 1}, gdzie p jest liczbą 

pierwszą i gdzie definiujemy dodawanie, + i mnożenie, ·, operacje jako dodawanie i mnożenie modulo 

p. Korzystając z wprowadzonej terminologii i notatek, jesteśmy teraz w stanie opisać samą konstrukcję 

MAC. Używamy h, aby określić (dowolną) jednokierunkową funkcję skrótu, taką jak SHA-1. Po 

pierwsze, funkcja hash używana jest do zredukowania pierwotnego komunikatu, d, do mniejszego 

komunikatu, m = h(d), który jest bardziej odpowiedni do użycia jako wejście do MAC opartego na 

kodzie RS. Następnie, hasz jest zapisywany jako sekwencja q-ary o długości n, to znaczy m = m0, m1,. . 

., mn-1, mi ∈ Fq. Następnie MAC dla klucza l ∈ Fq i dane d jest podane przez  

 

Para (l, t) klucz-tag protokołu MAC może być postrzegana jako odpowiednik klucza dostępu zwykłego 

parowania Bluetooth. Ta sama obsługiwana przez użytkownika wartość hasła może być użyta więcej 

niż raz, ale musi być utrzymana w tajemnicy, dopóki będzie używana do parowania. Każda strona 

posiadająca ważny klucz l jest w stanie podszyć się pod urządzenie, które używa stałego klucza dostępu. 

Dlatego też stała wartość hasła powinna być aktualizowana tak często, jak to możliwe, aby zwiększyć 

bezpieczeństwo. Ponieważ używamy klucza DH jako podstawy protokołu wymiany kluczy, ujawniony 

klucz dostępu nie spowoduje żadnego zagrożenia dla kluczy pochodzących z poprzednich parowań. 

Jeden klucz publiczny DH może pozostać stały. Można to wykorzystać w scenariuszu dostępu do sieci, 

aby uprościć kluczową umowę z kilkoma różnymi użytkownikami. Możliwe jest również, aby obie 

publiczne wartości DH pozostały stałe, ale wtedy nowa funkcja losowa powinna zostać włączona do 

funkcji wyprowadzania klucza. Parametry grupy DH można wybierać na różne sposoby. Prostym 

wyborem jest użycie multiplikatywnej grupy na liczbach całkowitych. Ale inne wybory, takie jak DH nad 

krzywą eliptyczną jest również możliwe. Zabezpieczenie protokołu zależy od długości klucza dostępu, 

to znaczy od klucza MAC i wartości znaczników MAC, od bezpieczeństwa protokołu DH, funkcji skrótu 

i od funkcji MAC. Wymagane jest, aby umowa klucza DH i jednokierunkowa funkcja skrótu były 

obliczeniowo bezpieczne. Gdy to prawda, ryzyko ataków off-line na parowanie jest wyeliminowane, a 

bezpieczeństwo programu zależy wyłącznie od długości wartości klucza-klucza. Najpotężniejszym 

atakiem, jaki pozostaje, jest aktywny atak pośredni, w którym, biorąc pod uwagę klucz publiczny DH, 

atakujący musi znaleźć inny klucz DH z tą samą wartością znacznika, t, bez znajomości l i t. Tabela 

zawiera listę prawdopodobieństw skutecznego ataku man-in-the-middle ulepszony protokół 

parowania. W tabeli przyjmuje się, że używana jest konstrukcja MAC oparta na kodzie RS. Z tabeli  

widać, że prawdopodobieństwo szybko maleje wraz ze wzrostem rozmiaru klucza dla wybranego MAC. 

W przypadku małych rozmiarów klucza, takich jak 2 bajty (5 cyfr dziesiętnych), prawdopodobieństwo 

pomyślnego ataku man-in-the-middle jest mniejsze niż 1/16. W przypadku większości aplikacji wielkość 

klucza 4 bajty (10 cyfr dziesiętnych) zapewnia rozsądny poziom zabezpieczeń. 



 

9.1.3 Aspekty wdrożenia i złożoność 

Aby wspomóc ulepszoną procedurę parowania, musi istnieć protokół transportowy do przesyłania 

komunikatów wymiany kluczy. Obecnie specyfikacja Bluetooth nie zawiera żadnej wbudowanej obsługi 

wymiany klucza DH. Dlatego na poziomie LMP nie można wdrożyć standardowej, zgodnej 

implementacji protokołu opartego na DH. Istnieje jednak kilka różnych kandydatów na wyższe 

warstwy. Kiedy patrzymy na istniejące profile Bluetooth, najbardziej atrakcyjnymi kandydatami są 

profil OBEX lub PAN. Podczas korzystania z profilu PAN istnieje kilka różnych możliwości. TCP jest raczej 

naturalnym wyborem. Inną możliwą opcją w przypadku PAN byłoby zdefiniowanie go jako mechanizm 

protokołu EAP (Internet Engineering Task Force) i IEEE 802.1x oparty na portach. Omówimy IEEE 802.1x 

szczegółowo w sekcji 9.2, a my ograniczamy opis tutaj do alternatyw dla OBEX i TCP. Rysunek  

 

ilustruje umiejscowienie ulepszonego protokołu parowania dla wariantu OBEX, a na rysunku  



 

pokazano to samo dla opcji PAN / TCP. Z punktu widzenia protokołu i użyteczności nie ma zasadniczej 

różnicy między tymi dwiema opcjami, możliwe są również inne warianty. Niezależnie od wybranego 

rozwiązania protokołu, w celu połączenia ze zwykłymi mechanizmami zabezpieczającymi łącza, 

uzgodniony klucz łącza musi być przechowywany w kluczowej bazie danych urządzenia. Można użyć 

klawisza DH jako długiego klawisza wprowadzającego do "zwykłego" parowania lub użyj go 

bezpośrednio jako klucza połączenia. To drugie podejście jest lepsze, proste i mniej złożone. Następnie 

musi istnieć mapowanie między uzgodnionym kluczem (uzyskanym z klucza DH) i adresem urządzenia 

(lub w przypadku trybu anonimowości, alias adresu drugiego urządzenia). Jeśli baza kluczy znajduje się 

na hoście, w nieanonimowym przypadku adres można uzyskać za pomocą komendy HCI HCI Read 

BD_ADDR. W przypadku anonimowym adres aliasu jest generowany, gdy urządzenia łączą się w tryb 

parowania prywatnego. W związku z tym w tym przypadku adresy aliasów należy wymieniać po 

ulepszone parowanie. Jeśli ulepszone parowanie zostanie zaimplementowane na wyższych warstwach, 

tak jak w dwóch omówionych przez nas opcjach, nie jest możliwe użycie trybu zabezpieczeń 3. Wynika 

to z tego, że w trybie bezpieczeństwa 3 parowanie jest inicjowane przed ustanowieniem połączenia, i 

jednostki nie mogą wymieniać żadnych informacji na wyższej warstwie. Jednak działa lepszy protokół 

parowania wdrożony w wyższej warstwie 

dobrze w trybie bezpieczeństwa 2. W takim przypadku obie jednostki muszą być skonfigurowane tak, 

aby nie inicjować żadnych procedur bezpieczeństwa do czasu ustanowienia kanału OBEX lub TCP 

(przypadku PAN). Jeśli zabezpieczenia powinny być zachowane, ważne jest, aby implementacja 

zezwalała na uruchamianie protokołu parowania przez transport OBEX lub TCP do czasu 

uwierzytelnienia drugiego urządzenia. Korzystanie z sugerowanego ulepszonego parowania z umową 

klucza DH w dużej grupie liczb całkowitych o pierwszej kolejności powoduje znaczne zwiększenie 

przepustowości w porównaniu z mechanizmem parowania Bluetooth 1.2. Jeśli jest to uważane za 

problem, dostępne są inne grupy DH. W tym przypadku najodpowiedniejszym rozwiązaniem byłaby 

Elliptic-Curve Diffie-Hellman (ECDH) [14]. Używanie ECDH, wymiana kluczy 



może być zaimplementowany w oprogramowaniu o dość małej powierzchni dla protokołu. W 

przypadku krzywej eliptycznej nad polem o wielkości około 2160 (tj. Z bazowym rozmiarem pola 160 

bitów), mamy również rozmiar klucza publicznego równy około 160 bitów (20 bajtów). Oznacza to, że 

nie więcej niż 20 bajtów kluczowych informacji należy przesłać (w każdym kierunku) przez kanał 

radiowy podczas parowania. Wybór parametrów krzywej eliptycznej może być dowolnego 

standardowego typu, takiego jak zaproponowany przez IEEE 1363 grupa  lub ANSI X9.63. 

9.2 Wymiana klucza wyższej warstwy 

Do tej pory omawialiśmy tylko konkretną alternatywę opartą na kluczu pasującym do mechanizmu 

parowania Bluetooth 1.2. Rozwiązania oparte na kluczach pasują do sytuacji, w których połączenia są 

tworzone ad hoc i kontrolowane przez ludzi. Jednak w kilku różnych sytuacjach tak nie jest. Czasami 

chcemy móc w pełni automatycznie tworzyć klucze łączące Bluetooth bez jakiejkolwiek interakcji 

użytkownika. W tej części omawiamy kilka takich podejść, pokazujących, w jaki sposób można 

zaimplementować metody w połączeniu z istniejącymi mechanizmami bezpieczeństwa Bluetooth. 

Wyższa wymiana klucza warstwy dla Bluetooth została po raz pierwszy zaprezentowana przez Blake-

Wilson. Podobnie jak w rozdziale 9.1, zostaną omówione niektóre metody ustanawiania unikalnego, 

silnego współdzielonego tajnego elementu danych między dwoma urządzeniami Bluetooth. 

Oczywiście, ten element danych może być bezpośrednio użyty jako kombinacja klucza łączącego, a 

zatem może być przechowywany w bazie danych klucza połączenia hosta lub modułu (ta, która ma 

zastosowanie). Alternatywnie może być używany jako klucz dostępu o wysokiej entropii Bluetooth w 

zwykłej procedurze parowania Bluetooth 1.2. Jeśli jednak używana jest wymiana kluczy wyższej 

warstwy, nie ma dodatkowej korzyści z używania wspólnego hasła jako klucza dostępu dla 

konwencjonalnego parowania w porównaniu do używania go jako klucza połączenia. Struktura 

uwierzytelniania i wymiany kluczy IEEE 801.1x [18] definiuje kilka różnych opcji uwierzytelniania dla 

sieci LAN i bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN). Ta struktura wykorzystuje EAP do transferu 

informacje uwierzytelniające. EAP został ustandaryzowany przez IETF jako protokół obsługujący wiele 

mechanizmów uwierzytelniania poprzez enkapsulację komunikatów używanych przez różne metody 

uwierzytelniania. Ponieważ IEEE 801.1x jest zdefiniowany przez ramki Ethernet, może być użyty w 

Bluetooth bezpośrednio w protokole Bluetooth Network Encapsulation Protocol (BNEP) [22], który jest 

częścią profilu PAN. Ten fakt oraz elastyczność i szeroka obsługa środowiska IEEE 801.1x sprawiają, że 

jest on najbardziej użyteczny również w aplikacjach Bluetooth. Opisane tutaj mechanizmy wymiany 

kluczy wyższych warstw są oparte na ideach i koncepcjach z IEEE 802.1x. Obsługiwane uwierzytelniane 

metody wymiany kluczy to na przykład Kerberos [23], TLS [24], a nawet protokół z kluczem-kluczem. 

Na przykład można pomyśleć o zdefiniowaniu wariantu EAP protokołu opisanego w sekcji 9.1. Oczekuje 

się, że lista obsługiwanych metod uwierzytelniania IEEE 802.1x będzie rosła, aby uwzględnić przyszłe 

potrzeby. Wiele z tych schematów uwierzytelniania generuje materiał klucza sesji, który w naszym 

ustawieniu może być używany jako silny, współdzielony tajny element danych. 

9.2.1 Kontrola dostępu do sieci oparta na porcie IEEE 802.1x 

W tej sekcji przedstawiamy najpierw krótkie wprowadzenie do struktury uwierzytelniania IEEE 802.1x. 

Następnie zajmiemy się tym, w jaki sposób można wykorzystać te pomysły w Bluetooth, i wreszcie 

skupiamy się na przykładowych mechanizmach wymiany kluczy wyższej warstwy. W IEEE 802.1x termin 

port jest używany dla punktu przyłączenia do sieci LAN, a standard definiuje mechanizmy dostępu do 

sieci w oparciu o port. Termin odnosi się do faktu, że do momentu pomyślnego uwierzytelnienia i 

autoryzacji węzła równorzędnego wszystkie usługi w drugim urządzeniu równorzędnym oprócz samej 

usługi uwierzytelniania są zablokowane - port jest zamknięty. Po pomyślnym uwierzytelnieniu peera 

port LAN zostaje otwarty, a peer otrzymuje dostęp do autoryzowanych usług. W standardzie 

zdefiniowano trzy różne role: 



1. Authenticator to port, który chce uwierzytelnić urządzenie łączące przed zezwoleniem na dostęp do 

usług świadczonych przez ten port. 

2. Suplikant jest urządzeniem łączącym, które próbuje uzyskać dostęp do usługi świadczonej przez port. 

3. Serwer uwierzytelniania zapewnia rzeczywistą funkcję uwierzytelniania, czyli weryfikuje tożsamość 

użytkownika równorzędnego i wykonuje niezbędne operacje kryptograficzne niezbędne do 

przeprowadzenia weryfikacji. 

Zazwyczaj nie trzeba rozdzielać ról serwera uwierzytelniającego i serwera uwierzytelniającego - mogą 

one być również kolokowane na tym samym urządzeniu fizycznym. Jednak w przypadku dostępu do 

sieci sensowne jest przeprowadzenie faktycznej weryfikacji na dedykowanym serwerze sieciowym, 

który może obsługiwać kilka różnych punktów dostępu (porty). Serwer uwierzytelniający korzysta z 

dwóch portów: niekontrolowanego portu dla wiadomości uwierzytelniających i kontrolowanego portu 

dla kolejnego połączenia. Kontrolowany port nie dopuszcza żadnego ruchu do momentu pomyślnego 

uwierzytelnienia przez niekontrolowany port. W standardzie IEEE 802.1x faktyczne uwierzytelnianie 

jest oparte na protokole EAP. EAP definiuje kilka różnych mechanizmów, a IEEE 802.1x może być 

używany z każdym z nich.Pakiety EAP są enkapsulowane w ramkach Ethernetowych zgodnie z definicją 

w standardzie. Komunikaty EAP są przesyłane między suplikantem a serwerem uwierzytelniającym. 

Jeśli serwer uwierzytelniania jest specjalnym urządzeniem oddzielonym od wystawcy uwierzytelnienia, 

wystawca uwierzytelnienia działa jedynie jako przekaz dla wiadomości EAP. Po sfinalizowaniu 

uwierzytelniania autor uwierzytelnienia otrzymuje informacje wyniku przez sukces EAP lub komunikaty 

o niepowodzeniu protokołu EAP. Kiedy IEEE 802.1x jest używany w Bluetooth, rola suplikanta może 

zostać podjęta przez urządzenie przywoławcze, podczas gdy rolę uwierzytelniającego może podjąć 

urządzenie stronicowane (pomyśl o scenariuszu punktu dostępu). Serwer uwierzytelniania znajduje się 

bezpośrednio w urządzeniu stronicowanym lub zaimplementowany jako serwer zabezpieczony. Będzie 

to zależne od aplikacji i nie różni się od przypadku użycia sieci LAN. Pakiety EAP są enkapsulowane w 

ramki Ethernet za pomocą BNEP zdefiniowanego w profilu Bluetooth PAN. Rysunek poniżej ilustruje 

zasady enkapsulacji. IEEE 802.1x używa formatu enkapsulacji EAP przez sieć LAN (EAPOL) podczas 

przenoszenia informacji EAP przez Ethernet. 

 

 

 



Oprócz przesyłania czystych wiadomości EAP, EAPOL przenosi również pewne komunikaty 

sygnalizacyjne i służy do transportu kluczy. Ponieważ komunikaty EAP można wymieniać tylko raz po 

nawiązaniu połączenia BNEP, nie jest możliwe, aby Bluetooth używał IEEE 802.1x bezpośrednio wraz z 

trybem zabezpieczeń 3. Wynika to z faktu, że tryb bezpieczeństwa 3 wymaga, aby procedury 

bezpieczeństwa zostały uruchomione przed zakończeniem konfiguracji łącza. Następnie protokoły 

uwierzytelniania (i szyfrowania) muszą korzystać z dotychczasowych metod dostarczonych przez 

specyfikację. Jednak tryb bezpieczeństwa 2 dobrze pasuje do ramy IEEE 802.1x. Po wykonaniu 

uwierzytelnienia klucz połączenia oparty na wymianie uwierzytelnienia zostanie przejrzany w bazie 

danych kluczy każdego urządzenia. Po pobraniu można przeprowadzić standardowe uwierzytelnianie 

(które jest warunkiem wstępnym szyfrowania pasma podstawowego) i opcjonalne szyfrowanie.  

9.2.2 Wymiana klucza wyższej warstwy z EAP TLS 

Poniżej przedstawiamy przykładowy mechanizm EAP, a mianowicie protokół TLS, który został 

zdefiniowany jako mechanizm EAP. TLS, który jest podobny do innych metod uwierzytelniania EAP, 

tworzy materiał klucza sesji, który w naszym ustawieniu może być użyty do ustanowienia silnego 

współdzielonego tajnego elementu danych. TLS jest dobrze znanym i szeroko stosowanym 

protokołem, który zapewnia prywatność komunikacji, w tym uwierzytelnianie między dwoma 

urządzeniami i wymianę kryptograficzną klawiatura. Został zaprojektowany w celu zapobiegania 

podsłuchom, fałszowaniu i fałszowaniu wiadomości. W ten sposób TLS może być użyty do 

implementacji wymiany kluczy wyższej warstwy w Bluetooth. TLS ma kilka różnych opcji 

uwierzytelniania i wyboru algorytmu.  Rysunek  pokazuje typową udaną sekwencję komunikatów EAP-

TLS, z udanym uwierzytelnianiem serwera TLS i klienta (wzajemne uwierzytelnianie). 

 



Jeden z urządzeń Bluetooth musi przyjąć rolę uwierzytelniającą IEEE 802.1x, a druga jednostka rolę 

suplikanta. Nawet jeśli jest to "normalnie" zrobione w celu autoryzacji dostępu do portu, dla większości 

aplikacji Bluetooth używamy tylko wiadomości EAP dla uwierzytelnianie i wymiana kluczy. Sekwencja 

wymiany komunikatów rozpoczyna się od jednostki podrzędnej żądającej uwierzytelnienia za 

pośrednictwem komunikatu EAPOL-Start. Następnie osoba uwierzytelniająca żąda podania tożsamości 

od superwizjodawcy. Po podaniu tej tożsamości następuje wymiana protokołu TLS. Szczegóły 

dotyczące protokołu TLS, do którego się odnosimy. Udane uzgadnianie TLS jest potwierdzane przez 

wystawcę uwierzytelnienia za pośrednictwem komunikatu o powodzeniu protokołu EAP. Po udanej 

wymianie kluczy, klucz tajny TLS powinien być użyty jako klucz połączenia dla połączenia i jednostki 

powinny wykonywać zwykłe uwierzytelnianie w paśmie podstawowym przy użyciu tajnego klucza 

głównego uzyskanego z pomyślnego wzajemnego uwierzytelnienia EAP. Jest to również zilustrowane 

na diagramie sekwencji komunikatów. Oczywiście inną opcją jest powstrzymanie się od korzystania z 

zabezpieczenia poziomu łącza Bluetooth w ogóle, a zamiast tego użycie innego protokołu, takiego jak 

IPsec, w celu ochrony komunikacji między jednostkami, gdy jednostki wymienią sekret główny. 

9.3 Autonomiczna delegacja zaufania 

Mechanizmy parowania Bluetooth mogą powodować niepotrzebnie liczne parowania, gdy użytkownik 

ma kilka urządzeń PAN. Na przykład, mając grupę urządzeń, będziemy mieć tyle ręcznych parowania, 

ile jest par urządzeń, które chcą się komunikować. Można tego jednak uniknąć, jeśli zezwalamy na 

propagowanie skojarzeń zabezpieczeń między urządzeniami za pomocą metody rozszerzenia grupy 

zabezpieczeń. W tej sekcji opiszemy i omówimy dwie takie metody. Pierwsza metoda opiera się na 

propagacji kluczy grupowych. Za pomocą sugerowanej metody liczba ręcznych operacji przycinania w 

grupie PAN n urządzeń została zmniejszona z n (n - 1) / 2 do liczby między n - 1 a n (n - 1) / 2, w 

zależności od kolejność, w jakiej użytkownicy wykonują parowanie. Drugie podejście polega na użyciu 

kluczy publicznych i certyfikatów klucza publicznego w celu poprawy zarządzania kluczami. Chodzi o 

to, aby jedna dedykowana, zaufana jednostka Bluetooth certyfikowała klucze publiczne wszystkich 

zaufanych jednostek w określonej grupie jednostek. Certyfikowane klucze można następnie 

wykorzystać do wymiany kluczy między wszystkimi zaufanymi jednostkami w grupie. Metody 

rozszerzania grupy zabezpieczeń można uzyskać przez połączenie zwykłego parowania Bluetooth w 

połączeniu z delegowaniem zaufania. Parowanie może być zwykłą metodą parowania lub nowym, 

ulepszonym mechanizmem parowania opisanym w części 9.1.  W szczególności zarządzanie kluczami 

opartymi na kluczach publicznych, zwane infrastrukturą klucza publicznego (PKI), zostało szeroko 

potraktowane w projekcie UE SHAMAN. 

9.3.1 Metoda rozszerzenia grupy zabezpieczeń 

Przez delegowanie zaufania rozumiemy, że relacje zaufania mogą autonomicznie propagować wśród 

urządzeń Bluetooth poprzez nowe parowanie między urządzeniami. Można argumentować, że 

powoduje to niekontrolowane rozprzestrzenianie zaufania wśród ogromnego zestawu urządzeń. 

Można tego jednak uniknąć przy prawidłowej obsłudze parowania na poziomie użytkownika. Poniżej 

opisujemy rozwiązanie delegowania zaufania oparte na kluczach symetrycznych. Innym podejściem do 

automatycznego delegowania zaufania jest zarządzanie kluczami opartymi na kluczach publicznych, 

które traktujemy w sekcji 9.3.2. Zgodnie z naszą proponowaną metodą każde urządzenie obsługujące 

metodę delegowania zaufania ma wewnętrzną bazę danych zaufanych kluczy grupowych. Baza danych 

zawiera listę z co najmniej dwoma następującymi wpisami dla każdego rekordu: 

1. Indeks klucza grupowego; 

2. Tajny klucz odpowiadający indeksowi. 



Każde urządzenie może być wstępnie skonfigurowane przez producenta z co najmniej jednym kluczem 

wybranym losowo i odpowiednim kluczem grupy. Alternatywnie jest wysyłany bez klucza grupowego. 

Gdy użytkownik chce podłączyć dwa urządzenia (które wcześniej nie były w kontakcie), tutaj zwane 

pierwszym i drugim urządzeniem, obowiązuje następująca procedura: 

1. Pierwsze urządzenie żąda sparowania dwóch urządzeń. Jeśli drugie urządzenie odrzuci to żądanie, 

procedura zostanie przerwana. Jeśli drugie urządzenie akceptuje żądanie parowania, obowiązuje 

kolejny krok. 

2. Urządzenia decydują, czy nastąpi parowanie oparte na kluczach grupowych, czy też parowanie 

konwencjonalne. Można to osiągnąć, prosząc użytkownika, aby autoryzował (lub odrzucił) parowanie 

oparte na kluczach grupowych lub postępował zgodnie z ustawieniami bezpieczeństwa specyficznymi 

dla urządzenia w odniesieniu do tego problemu. Jeśli wybrano konwencjonalne parowanie, następnym 

krokiem jest 6; w przeciwnym razie kolejnym krokiem jest 3. 

3. Pierwsze urządzenie wysyła listę kluczowych indeksów z bazy danych kluczy grup do drugiego 

urządzenia. Jeśli baza danych kluczy grup jest pusta, fakt ten należy podać do wiadomości drugiej 

jednostki. 

4. Drugie urządzenie odbiera listę indeksów i sprawdza listę na wewnętrznej liście zaufanych indeksów 

kluczy grupowych. Jeśli urządzenie znajdzie dopasowanie między dowolnym z otrzymanych indeksów 

a wewnętrznie zapisaną listą indeksów, urządzenie wybierze dowolny indeks spośród dopasowań i 

zwróci ten indeks do pierwszego urządzenia, a procedura będzie kontynuowana w kroku 5. Jeśli nie ma 

dopasowania, drugie urządzenie zwraca wskazanie do pierwszego urządzenia, że nic się nie zgadza i 

czy jego własna lista jest pusta, a następnie wykonywany jest krok 6. 

5. Dwa urządzenia wykonują uwierzytelnioną wymianę kluczy. Uwierzytelnienie jest oparte na kluczu 

grupy odpowiadającym uzgodnionemu indeksowi. Uwierzytelniona wymiana kluczy może być na 

przykład zwykłą procedurą parowania Bluetooth z kluczem grupy używanym jako klucz dostępu. 

Następny krok to 8. 

6. Te dwa urządzenia wykonują ręczne parowanie. To może być zwyczajne parowanie lub ulepszone, 

jak to opisano w Rozdziale 9.1. Powiązanie par kluczy grupowych jest wykonywane tylko wtedy, gdy 

użytkownik potwierdzi, że urządzenia traktują się nawzajem jako "wysoce zaufane". Jeśli oparty na 

kluczach grupowych parowania, procedura jest kontynuowana w kroku 7. Jeśli konwencjonalne 

parowanie ma miejsce, procedura kończy się tutaj. 

7. Jeśli listy obu urządzeń są puste, drugie urządzenie generuje klucz grupy i odpowiadający mu indeks 

kluczy, zarówno jednolicie, jak i losowo. Klucz i indeks mogą mieć dowolny rozmiar, ale na przykład 

128-bitowy klucz grupowy i 48-bitowy indeks klucza są najbardziej odpowiednie dla systemu 

Bluetooth. Procedura jest kontynuowana w następnym kroku. 

8. Dwa urządzenia przełączają się na szyfrowane połączenie przy użyciu ostatnio uzgodnionego tajnego 

klucza. 

9. Drugie urządzenie oblicza, które elementy nie ma pierwszego urządzenia na liście zaufanych kluczy 

grupowych drugiego urządzenia i odpowiadających im kluczy. Te elementy są wysyłane do pierwszego 

urządzenia, które doda wszystkie nieznane wcześniej indeksy i klucze do własnej bazy danych 

zaufanych kluczy. 

10. Pierwsze urządzenie oblicza, które elementy drugiego urządzenia brakuje na liście zaufanych kluczy 

grupowych pierwszego urządzenia i odpowiadających im kluczy. Te elementy są wysyłane do drugiego 



urządzenia, które doda wszystkie nieznane wcześniej indeksy i klucze do własnej bazy danych 

zaufanych kluczy. To kończy procedurę. 

Ta procedura jest powtarzana przy okazji każdej parowania. Ilekroć dwa urządzenia uznają się za 

"wysoce zaufanych", wymienią zaufane klucze grupowe. Pozwala to na propagowanie relacji zaufania 

między urządzeniami. To z kolei znacznie zmniejszy liczbę ręcznych parowania potrzebnych, gdy kilka 

urządzeń będzie sparowanych ze sobą. 

Przykład 

Następnie podajemy przykład, w jaki sposób działa metoda rozszerzenia grupy, gdy tylko cztery 

urządzenia są zaangażowane w delegowanie zaufania. Niech A, B, C i D oznaczają cztery różne 

urządzenia. W tym przykładzie przyjęliśmy, że od początku urządzenia nie są wstępnie skonfigurowane 

za pomocą żadnego klucza grupowego. Poniżej opisujemy cztery różne etapy parowania. Etapy 

przedstawiono na poniższych rysunkach 

1. Dwa urządzenia, A i B, są podłączone po raz pierwszy. Bez zaufania klucze grupowe są 

przechowywane na dowolnym urządzeniu i wykonują ręczne parowanie w oparciu o klucz dostępu. 

Obaj użytkownicy wskazują, że jest to parowanie z zaufanym urządzeniem, a po uwierzytelnieniu i 

przejściu na szyfrowanie urządzenie A generuje zaufany klucz grupy z indeksem 12 i wysyła ten indeks 

i klucz do B. Oba urządzenia przechowują zaufany klucz grupy K1 w ich odpowiednich bazach danych. 

 

2. Dwa urządzenia, C i D, są podłączone po raz pierwszy. Bez zaufania klucze grupowe są 

przechowywane na dowolnym urządzeniu i wykonują ręczne parowanie na podstawie kluczy-kluczy 

wprowadzonych do obu urządzeń. Obaj użytkownicy wskazują, że jest to parowanie z zaufanym 

urządzeniem, a po uwierzytelnieniu i przejściu na szyfrowanie urządzenie C generuje zaufany klucz 

grupy z indeksem 2 i wysyła ten indeks i klucz do D. Oba urządzenia przechowują zaufany klucz grupy 

K2 w ich odpowiednich bazach danych. 



3. Dwa urządzenia, A i C, są podłączone po raz pierwszy. Urządzenie A wysyła indeks jedynego 

zaufanego klucza grupy, numer 1, do urządzenia C. C nie ma klucza z indeksem 1 i odpowiada żądaniem 

związania. Urządzenia wykonują ręczne parowanie na podstawie klucza-klucza. Obaj użytkownicy 

wskazują, że jest to połączenie z wysoce zaufanym urządzeniem i po nim uwierzytelnienie i przejście 

na szyfrowanie, urządzenie A wysyła swoją listę zaufane klucze grupy, czyli indeks 1 i klucz K1 do 

urządzenia C. Odpowiedzi C z listą zaufanych kluczy grupowych, czyli indeksu 2 i klucza K2. Urządzenie 

A przechowuje nowy klucz grupy K2 w swojej bazie danych, a urządzenie C przechowuje nowy klucz 

grupy K1 w swojej bazie danych. 

 

4. Dwa urządzenia, A i D, są podłączone po raz pierwszy. Urządzenie A wysyła indeks swoich zaufanych 

kluczy grupowych, tj. 1 i 2, do urządzenia C. C ma kluczowy indeks 2 w swojej bazie danych zaufanych 

kluczy grupowych i odpowiada za pomocą indeksu klucza 2. Urządzenia wykonują uwierzytelnioną 

wymianę kluczy na podstawie K2. Po uwierzytelnieniu i przełączeniu na szyfrowanie urządzenie A 

wysyła zaufaną grupę kluczy z indeksem 1 i kluczem K1 do urządzenia D. D nie ma żadnych dodatkowych 

zaufanych kluczy grupowych i właśnie zaakceptował ostatni indeks i klucz. 

Aspekty dotyczące wdrażania 

Podejście polegające na rozszerzeniu zaufanej grupy może być używane bez ulepszonej propozycji 

parowania w sekcji 9.1 (nawet jeśli zabezpieczenia nie są tak wysokie, jak w przypadku tej opcji). Wraz 

z ulepszonym parowaniem zapewnia większe bezpieczeństwo i, jeśli jest taka potrzeba, może zapewnić 

funkcjonalność podobną do metod zarządzania kluczami opartymi na kluczach publicznych, które 

opiszemy w sekcji 9.3.2. Osiąga się to, jeśli urządzenia osobiste są zawsze najpierw sparowane z jednym 



konkretnym urządzeniem. Zaufane rozszerzenie grupy może być zaimplementowane niezależnie od 

trybów bezpieczeństwa i jedynym wymaganiem jest ,że możliwe jest rozróżnienie parowania z wysoce 

zaufanym urządzeniem i innymi sytuacjami. Następnie na poziomie interfejsu użytkownika musi istnieć 

rozróżnienie między zaufanymi urządzeniami i innymi urządzeniami. Rozszerzenie zaufanej grupy 

wymaga użycia lekko zmodyfikowanego protokołu parowania. Podobnie jak w przypadku ulepszonej 

propozycji parowania, mamy kilka opcji, w których można wdrożyć obsługę nowego protokołu. 

Idealnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie zestawu nowych poleceń LMP do tego celu. Wymaga to 

jednak zmian w specyfikacji Bluetooth lub użycia zastrzeżonych modułów Bluetooth z tą funkcją. Jeśli 

nie jest to możliwe, protokół może zostać zaimplementowany zgodnie z zasadami omówionymi dla 

ulepszonego protokołu parowania w sekcji 9.1.3. To znaczy, używając OBEX lub definiując nowy IETF 

EAP w tym celu. Najbardziej atrakcyjnym rozwiązaniem z punktu widzenia czysto bezpieczeństwa jest 

zaoferowanie zaufanego rozszerzenia grupy w ramach ulepszonej funkcji parowania. Przedstawiamy 

kilka grup zabezpieczeń Metoda zaufanej grupy rozszerzeń może być używana do propagowania relacji 

zaufania między jednostkami w sposób ad hoc. Do tej pory rozważaliśmy tylko propagowanie zaufania 

dla jednej jednolitej grupy. Relacje zaufania można rozszerzyć tylko w tej pojedynczej grupie. Jeśli tylko 

jedna grupa jest dozwolona, istnieje ryzyko, że ta grupa zostanie szybko rozszerzona bez kontroli. Jeśli 

tak się stanie, bezpieczeństwo systemu zostanie naruszone. Stąd musi być zawsze możliwe dla 

użytkownika, aby zresetować bazę zaufanego klucza grupa (i ewentualnie klucza łącza pochodzącą w 

tej grupie) urządzenia, i w ten sposób można uniknąć uszkodzenia. Dlatego, aby metoda rozszerzenia 

grupy była bezpieczna, użytkownik musi być bardzo ostrożny przy rozszerzaniu grupy zabezpieczeń. 

Ponadto w niektórych scenariuszach chcielibyśmy na przykład stworzyć tymczasowe grupy lub grupy o 

różnych prawach. Następnie, aby utrzymać dobry poziom bezpieczeństwa, należy umożliwić 

utworzenie kilku różnych grup. Każda grupa może być utworzona ze specjalnym celem i z pewnymi 

ograniczeniami bezpieczeństwa. Na przykład można ograniczyć czas życia grupy i / lub politykę 

bezpieczeństwa dla członków tej grupy. Obsługa kilku różnych grup zabezpieczeń stwarza dodatkowe 

wymagania. Indeksy kluczy grupowych i klucze linków uzyskane z parowania lub wymiany kluczy w 

grupie muszą być przechowywane razem lub muszą być oznaczone. Ponadto nazwa przyjazna 

użytkownikowi powinna być powiązana z grupą. Tylko w przypadku ręcznego parowania użytkownik 

musi być zaangażowany w wybór właściwej grupy. Na poziomie protokołu musi istnieć możliwość 

radzenia sobie z różnymi grupami i rozszerzeniami grup dla różnych grup. Oznacza to na przykład, że 

każda grupa musi być uwierzytelniona osobno, zanim klucze grupowe zostaną rozproszone. Nie 

zajmujemy się tutaj szczegółowymi wymaganiami ani rozwiązaniami służącymi do obsługi kilku grup 

bezpieczeństwa, ale pozostawienie szczegółów takich rozwiązań osobom zainteresowanym 

wdrożeniem takiej funkcji. 

9.3.2 Zarządzanie kluczami opartymi na kluczach publicznych 

Podstawową ideą delegowania zaufania było umożliwienie jednostkom bezpiecznego komunikowania 

się bez konieczności ręcznego parowania dla każdej pary komunikacyjnych jednostek Bluetooth. 

Podobne funkcje można osiągnąć za pomocą publicznego schematu zarządzania kluczami Bluetooth. 

Koncepcje zarządzania kluczami opartymi na kluczach publicznych, które tutaj opisujemy, pochodzą z 

prac wykonanych w ramach unijnego projektu SHAMAN. W tradycyjnej infrastrukturze PKI urząd 

certyfikacji wystawia certyfikat klucza publicznego podobny do certyfikatu zgodnego ze standardem 

X.509 [31]. Urząd certyfikacji jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy klucz publiczny w certyfikacie 

jest zgodny z kluczem prywatnym posiadanym przez posiadacza (z identyfikatorem podanym w 

certyfikacie) certyfikatu. Jest to konieczne w celu utrzymania bezpieczeństwa globalnej lub bardzo 

dużej infrastruktury PKI. Wadą jest to, że centralny ośrodek certyfikacji musi wydać wszystkie 

niezbędne certyfikaty używane przez jednostki komunikacyjne i użytkownicy jednostek muszą mieć 

bezpośredni kontakt z urzędem certyfikacji, jeśli ma zostać osiągnięty wysoki poziom bezpieczeństwa. 



Może to być żmudny proces, którego użytkownik jednostki komunikacyjnej chciałby uniknąć. Ponadto 

bardzo kosztowne jest utrzymanie dobrze kontrolowanego, bardzo bezpiecznego procesu certyfikacji, 

który może obsłużyć tysiące użytkowników. Z drugiej strony użytkownicy, którzy mogą chcieć działać 

we własnym środowisku lokalnym, takim jak sieć Bluetooth, nie mają żadnych korzyści w swojej 

lokalnej sieci od posiadania scentralizowanego urzędu certyfikacji. Ponadto użytkownicy mogą nie 

chcieć, ze względu na ochronę prywatności, delegować działania urzędu certyfikacji do 

scentralizowanego podmiotu poza swoim osobistym środowiskiem. Aby uniknąć wad w 

scentralizowanym urzędzie certyfikacji, o którym wspomnieliśmy powyżej, można zamiast tego 

wprowadzić rolę urzędu certyfikacji w lokalnej sieci Bluetooth. Oznacza to, że jedna z jednostek 

Bluetooth w sieci przyjmuje rolę wystawiania certyfikatów. Taka jednostka jest osobistym urządzeniem 

certyfikacyjnym (PCD). PCD służy do certyfikowania wszystkich urządzeń Bluetooth i wyposażania ich 

w wzajemnie zaufane certyfikaty klucza publicznego. Oznacza to, że każde urządzenie korzystające z 

PCD musi mieć klucz publiczny i mieć swój klucz publiczny certyfikowany przez PCD, zanim będzie mógł 

być użyty do uwierzytelniania lub do celów zarządzania kluczami. PCD może być wstępnie 

skonfigurowany (przez producenta) za pomocą pary kluczy prywatny-publiczny. Alternatywnie, musi 

być w stanie wygenerować taką parę kluczy. Osobiste urządzenie PCD służy do inicjowania innych 

osobistych urządzeń komunikacyjnych. Aby zilustrować tę zasadę, przedstawimy przykład, w jaki 

sposób certyfikacja i zarządzanie kluczami mogą działać podczas korzystania z PCD: Użytkownik kupuje 

nowy telefon komórkowy z obsługą Bluetooth. Telefon komórkowy może działać jako PCD w sieci 

Bluetooth, a użytkownik decyduje się korzystać z telefonu jako urządzenia certyfikacyjnego. W związku 

z tym użytkownik aktywuje funkcjonalność PCD w telefonie komórkowym. W późniejszym czasie 

użytkownik decyduje się na zakup dwóch kolejnych urządzeń Bluetooth, na przykład laptopa i drukarki. 

Zakładamy, że użytkownik chce uczynić nowe urządzenia częścią zestawu zaufanych urządzeń. Odbywa 

się to za pomocą procedury inicjowania. Inicjalizacja oznacza, że użytkownik musi podłączyć nowe 

urządzenia, czyli laptopa i drukarkę, za pomocą PCD. (Omówimy w jaki sposób taka inicjalizacja 

zadziała.) Podczas inicjalizacji PCD wydaje certyfikaty kluczy publicznych dwóm nowym urządzeniom i 

przekazuje im wspólny zaufany klucz główny. Gdy laptop i drukarka będą miały zaufany klucz główny i 

certyfikaty, będą mogły konfigurować bezpieczne połączenia bez udziału użytkownika ze wszystkimi 

innymi urządzeniami należącymi do tego samego PCD. Dzięki temu laptop będzie mógł połączyć się z 

drukarką, zweryfikować tożsamość drukarki, automatycznie sparować ją z drukarką i wymienić 

wspólny link do klucza, a następnie bezpiecznie połącz się z drukarką. Z powyższego opisu wynika, że 

istnieją dwie główne funkcje potrzebne do wspierania kluczowej architektury zarządzania opartej na 

certyfikatach klucza publicznego z PCD: 

1. Procedura inicjalizacji; 

2. Uwierzytelnianie i wymiana kluczy na podstawie certyfikatów klucza publicznego. 

Następnie omówimy szczegóły tych dwóch funkcji. Procedura inicjowania Pierwszą rzeczą przy 

dodawaniu nowego urządzenia do sieci osobistej jest podłączenie nowego urządzenia do PCD. 

Następnie PCD wyposaży urządzenie przyłączające w certyfikat klucza publicznego i publiczny klucz 

główny, który może być użyty do weryfikacji certyfikatów wydanych przez PCD. Można pomyśleć o 

kilku różnych sposobach inicjalizacji. Poniżej podajemy krok po kroku opis jednej z możliwych procedur, 

gdzie A oznacza urządzenie łączące. 

1. W żądaniu certyfikatu urządzenie A wysyła swoją tożsamość łącznie z kluczem publicznym do PCD 

przez Bluetooth. Aby dowieść posiadania klucza prywatnego odpowiadającego kluczowi publicznemu, 

urządzenie A powinno podpisać wniosek o wydanie certyfikatu. To podpisane żądanie może na 

przykład być zgodne ze standardem PKCS # 10 



2. PCD odpowiada, wysyłając własny publiczny klucz główny do urządzenia A. 

3. Urządzenie A musi uwierzytelnić publiczny klucz główny PCD. Podobnie, PCD musi uwierzytelnić 

klucz publiczny urządzenia A. Może tak być wykonane przy użyciu wariantu ręcznej procedury 

uwierzytelniania opartej na MAC opisanej w sekcji 9.1.2 przez zastąpienie publicznych wartości DH 

(jeśli używane są klucze publiczne inne niż DH) z kluczami publicznymi odpowiednio urządzenia A i PCD. 

4. PCD wydaje nowy certyfikat dla urządzenia A. Certyfikat zawiera (oprócz innych informacji) 

tożsamość i klucz publiczny urządzenia A. Wszystkie informacje, które mają być zawarte w certyfikacie, 

są cyfrowo podpisywane przez PCD, z kluczem prywatnym odpowiadającym do publicznego klucza 

głównego przesłanego w kroku 2. Podpis znajduje się w nowym certyfikacie. 

5. PCD wysyła nowy certyfikat do urządzenia A. 

6. PCD przechowuje nowy certyfikat. Korzystnie certyfikat (jak również klucz główny) jest 

przechowywany w pamięci odpornej na manipulacje lub bezpiecznie przechowywany w dowolny inny 

sposób. 

7. Urządzenie A przechowuje nowy certyfikat wraz z publicznym kluczem głównym z PCD w chronionej 

pamięci. 

Po zakończeniu inicjalizacji urządzenie A posiada certyfikat, który może przedstawić wszystkim innym 

urządzeniom zainicjowanym przy użyciu tego samego PCD. Klucz publiczny w tym certyfikacie może 

być użyty przez inne urządzenie do uwierzytelnienia urządzenia A i wymiany kluczy sesji, co zostanie 

opisane w następnej sekcji. Główną ideą opartą na kluczu publicznym z wykorzystaniem PCD jest to, 

że wszystkie urządzenia zainicjalizowane tym samym PCD będą znajdować się w tej samej domenie 

bezpieczeństwa. Oznacza to, że wszystkie te urządzenia mają wspólny zaufany root, publiczny klucz 

główny PCD. Dlatego wszystkie urządzenia będą ufać wszystkim innym certyfikatom w tej samej 

domenie. Zwykle w infrastrukturze klucza publicznego ze scentralizowanym urzędem certyfikacji musi 

istnieć możliwość odwołania certyfikatów po złamaniu klucza prywatnego, kradzieży urządzenia lub 

temu podobnych. Zasadniczo jest tak również w przypadku omawianego tutaj systemu zarządzania 

kluczami opartymi na kluczach publicznych. Jednak tak długo, jak podejście jest stosowane w 

przypadku niewielkiej liczby urządzeń (na przykład w użytku osobistym, w domu lub w małym biurze), 

odwołanie nie jest dużym problemem. Jeśli jedno z urządzeń w domenie zostanie przejęte lub 

skradzione, możliwe będzie zresetowanie ustawień zabezpieczeń na wszystkich pozostałych 

urządzeniach i powtórzenie inicjowania zabezpieczeń za pomocą nowych kluczy i certyfikatów. 

Procedura uwierzytelniania i wymiany kluczy 

Posiadanie zaufanych certyfikatów nie wystarcza do pełnej architektury zarządzania kluczami w 

Bluetooth. Muszą również istnieć środki do uwierzytelniania się urządzeń i wymiany kluczy, które mają 

być używane do szyfrowania. Wbudowane przez Bluetooth mechanizmy uwierzytelniania i szyfrowania 

nie używają certyfikatów. Dlatego potrzebna jest przede wszystkim procedura uwierzytelniania i 

wymiany kluczy na podstawie certyfikatów. Celem takiej procedury byłoby wyposażenie urządzeń w 

wspólny klucz łącza Bluetooth. Aby to działało, wymagane jest, aby klucze publiczne w certyfikatach 

wydanych przez PCD mogły być używane do uwierzytelnionej wymiany kluczy. Algorytmy i wymagania 

certyfikacyjne będą zależeć od protokołu używanego do uwierzytelnionej wymiany kluczy. W rozdziale 

9.2 omówiliśmy różne procedury wymiany klucza wyższej warstwy. Niektóre z tych procedur są oparte 

na certyfikatach. W związku z tym można je wykorzystać do uzyskania uwierzytelnionej wymiany 

kluczy, której potrzebujemy. W szczególności opisaliśmy klucz oparty na TLS wymiana w sekcji 9.2.2. 

Ponieważ TLS zapewnia również integralność i ochronę poufności za pomocą kodów uwierzytelniania 



wiadomości i algorytmów szyfrowania, TLS jest również dobrą alternatywą dla szyfrowania łącza 

Bluetooth do ochrony komunikacji. 

9.3.3 Metoda rozszerzenia grupy a metoda klucza publicznego 

Delegacja zaufania oparta na metodzie rozszerzenia grupy zabezpieczeń w sekcji 9.3.1 ogranicza tylko 

liczbę interakcji manualnych potrzebnych do ustanowienia stowarzyszenia zabezpieczeń; nie czyni to 

ręcznego parowania zbytecznym. Dla grupy urządzeń wymagana liczba parowania zależy od kolejności 

parowania. Nie można wymagać od użytkownika tworzenia parowania w określonej kolejności. W 

związku z tym liczba par potrzebnych dla grupy z n urządzeniami będzie między n - 1 i n (n - 1) / 2. Jeśli 

użytkownicy zawsze łączą swoje nowe urządzenia z określonym urządzeniem inicjującym, liczba 

inicjalizacji będzie równa n - 1. Jest to ta sama sytuacja, co w przypadku użycia zarządzania kluczami 

opartymi na kluczach publicznych, opisanego w sekcji 9.3.2. Zgodnie z tymi zasadami inicjowanie 

wszystkich zabezpieczeń odbywa się za pomocą PCD. Jednak w tym przypadku użytkownik nie ma 

innego wyboru niż sparowanie każdego urządzenia z PCD i możliwa jest tylko niewielka liczba zleceń 

parowania. Ten szczególny porządek parowania odpowiada optymalnemu porządkowi parowania za 

pomocą metody rozszerzenia grupy zabezpieczeń. Chociaż przemawia to za kluczowym zarządzaniem 

kluczem publicznym, istnieją również wady. PCD musi zawsze być obecny podczas inicjowania 

zabezpieczeń. Ponadto metoda PCD może być używana tylko wtedy, gdy klawisze publiczne są 

obsługiwane przez urządzenia Bluetooth. W metodzie bezpiecznego rozszerzania grup żadne 

urządzenie nie ma określonej roli, a każde urządzenie może służyć do delegowania relacji zaufania do 

dowolnego innego urządzenia. Co więcej, metoda delegowania zaufania może zostać zrealizowana 

przy niewielkich napięciach w stosunku do standardowego parowania Bluetooth, co nie ma miejsca w 

przypadku podejścia opartego na PCD. 
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Bezpieczeństwo aplikacji Bluetooth 

Do tej pory opisaliśmy podstawowe mechanizmy bezpieczeństwa Bluetooth i rozszerzenia / 

rozszerzenia tych podstawowych mechanizmów. Dokładnie w jaki sposób należy korzystać (lub nie 

używać) Bezpieczeństwo Bluetooth będzie zależeć od aplikacji. Niektóre aplikacje są bardziej wrażliwe 

na bezpieczeństwo niż inne i mogą wymagać szczególnej uwagi w projektowaniu zabezpieczeń. W tym 

rozdziale omawiamy sposoby korzystania z różnych mechanizmów bezpieczeństwa opisane dla trzech 

różnych aplikacji Bluetooth: 

1. Zestaw słuchawkowy; 

2. Dostęp do sieci; 

3. Dostęp do karty SIM. 

Te aplikacje w ogóle nie obejmują wszystkich możliwych aplikacji lub profili, które są częścią 

specyfikacji Bluetooth. Uważamy jednak, że problemy z bezpieczeństwem, z jakimi mamy do czynienia 

przy wdrażaniu zabezpieczeń dla tych aplikacji, są dość typowe dla większości aplikacji Bluetooth. 

Omawiając sposoby zapewnienia bezpieczeństwa dla wybranego zestawu aplikacji, pokazujemy, w jaki 

sposób można skorzystać z ulepszeń opisanych odpowiednio w części 8 i 9. Dlatego niektóre sugestie 

dotyczące implementacji podane w tym rozdziale nie mogą zostać zrealizowane przy użyciu tylko 

standardowych mechanizmów bezpieczeństwa Bluetooth. Powodem włączenia pewnych ulepszeń do 

opisu jest zilustrowanie, w jaki sposób można skorzystać z ulepszeń. Zalecenia i analizy, które 



oferujemy dla aplikacji z zestawem słuchawkowym i dostępem do sieci, są częściowo objęte białą 

księgą bezpieczeństwa Bluetooth dostarczoną przez Bluetooth SIG. 

10.1 Zestaw słuchawkowy 

Specyfikacja Bluetooth zawiera profil zestawu słuchawkowego [3]. Ten profil służy do połączeń z 

zestawem słuchawkowym, na przykład do telefonów komórkowych i laptopów. Tutaj opisujemy 

rozwiązania bezpieczeństwa i zastosowania dla profilu zestawu słuchawkowego Bluetooth. 

Zabezpieczenia pasma Bluetooth zostały zaprojektowane dla urządzeń osobistych, takich jak zestaw 

słuchawkowy, a uwierzytelnianie na poziomie łącza i ochrona poufności są dobrze dopasowane do 

ochrony aplikacji zestawu słuchawkowego. Powiązanie bezpieczeństwa służy do uwierzytelniania i 

szyfrowania całej komunikacji między dwoma urządzeniami bezprzewodowymi Bluetooth. Oprócz 

tego, odpowiednia implementacja zabezpieczenia Bluetooth i użycia klucza Bluetooth może zapobiec 

nielegalnemu użyciu skradzionego zestawu słuchawkowego. Podamy przykład implementacji 

protokołu z tą właściwością. Standardowe parowanie Bluetooth jest dość słabe, jak pokazaliśmy w 

rozdziale 7.3. Ulepszone parowanie w Części 9.1 pokonuje te słabości, a my zdecydowałem się oprzeć 

nasz opis na dostępności ulepszonego parowania. Jednak ten sam model zabezpieczeń i zasady, które 

tutaj opisujemy, mogą być używane ze standardowym mechanizmem parowania. Spowoduje to mniej 

bezpieczne, ale poza tym podobne wdrożenie. 

10.1.1 Model bezpieczeństwa zestawu słuchawkowego 

Zależności między różnymi profilami pokazano na rysunku w rozdziale 1. Jak pokazano na rysunku, 

profil zestawu słuchawkowego zależy zarówno od profilu szeregowego, jak i od GAP. GAP określa 

podstawowe parowanie i zachowanie bezpieczeństwa dla większości profilów, a także dla profilu 

zestawu słuchawkowego. Typowa konfiguracja zestawu słuchawkowego składa się z dwóch urządzeń, 

zestawu słuchawkowego (HS) i bramy audio (AG), jak pokazano na rysunku. 

 

 

AG jest zwykle telefonem komórkowym, laptopem, komputerem PC lub dowolnym urządzeniem 

odtwarzającym dźwięk, takim jak radio i odtwarzacz CD. Aby chronić kanał bezprzewodowy przed 

podsłuchem, zaleca się komunikację między HS i AG jest chroniony przez uwierzytelnianie Bluetooth i 

mechanizmy szyfrowania. Sposób i czas zastosowania uwierzytelniania i szyfrowania określają reguły 



polityki, które mogą być kontrolowane i egzekwowane przez menedżera bezpieczeństwa, co 

omówiono w części 6. Aby ustanowić bezpieczne połączenia, HS i AG muszą przechowywać niezbędne 

klucze dostępu Bluetooth i klucze linków. Ponieważ HS zwykle nie ma interfejsu użytkownika, należy 

założyć, że urządzenie zewnętrzne, takie jak AG, może kontrolować niektóre podstawowe ustawienia 

HS. Obejmuje to takie ustawienia, jak ustawienia głośności, obsługę listy zatwierdzonych urządzeń do 

podłączenia i zmianę wartości hasła. Polityka bezpieczeństwa HS określa ustawienia uwierzytelniania i 

szyfrowania, ale także zasady dostępu. To polityka dostępu określa, które połączenia audio są 

dozwolone, a które urządzenia mogą wykonywać zdalne sterowanie (w tym kontrolę samych zasad 

bezpieczeństwa) AG może być używany do kilku innych aplikacji oprócz audio. Dla różnych aplikacji i 

połączeń mogą obowiązywać różne zasady bezpieczeństwa. Dlatego najprawdopodobniej AG działa w 

trybie bezpieczeństwa 2, ponieważ tryb ten zapewnia najbardziej elastyczne zabezpieczenia. 

Oczywiście, obie jednostki mogą działać również w trybie bezpieczeństwa 1. Pozwoli to jednak 

podsłuchowi nagrywać komunikację audio z zestawem słuchawkowym, co jest nie do przyjęcia 

większość użytkowników. Ponieważ HS jest urządzeniem ograniczonym, konfiguracja zasad 

bezpieczeństwa powinna być tak prosta, jak to tylko możliwe. Oznacza to, że tryb bezpieczeństwa 3 

jest bardzo odpowiedni dla HS. Zasadniczo można również zastosować tryb zabezpieczeń 2, nawet jeśli 

oznacza to nieco większą złożoność implementacji. Uwierzytelnienie będzie wymagane za każdym 

razem podczas konfiguracji połączenia. Oznacza to, że aby uzyskać dostęp, urządzenie AG musi być 

wcześniej sparowane z HS, lub parowanie musi się odbyć. Parowanie zakończy się sukcesem tylko 

wtedy, gdy AG zna poprawną wartość klucza-klucza (w dalszej części omówimy bardziej szczegółowo 

obsługę klucza-słuchawki). Jeśli HS zostanie skradziony, złodziej prawdopodobnie nie będzie znał 

klucza i nie uda mu się połączyć z HS z innym AG. W związku z tym zapewnia się pewną ochronę przed 

nielegalnym wykorzystaniem skradzionego HS. 

10.1.2 Zarządzanie kluczem i kluczem 

Zwykle HS nie zawiera szczególnie zaawansowanego interfejsu użytkownika. W związku z tym może 

być uciążliwe, a nawet niemożliwe, aby użytkownik wprowadził nową wartość klucza dostępu 

Bluetooth do HS dla każdego parowania. Zatem ustalony klucz dostępu Bluetooth w HS jest 

uzasadniony. Ustalony klucz dostępu ma wady bezpieczeństwa, ponieważ prawdopodobieństwo, że 

ktoś znajdzie tajną wartość, jest wyższe dla a klucz-hasło, który nigdy nie jest zmieniany niż dla często 

aktualizowanego klucza-klucza. W związku z tym wyższe bezpieczeństwo uzyskuje się, jeśli stały klucz 

jest regularnie zmieniany. Nie ma prostej odpowiedzi na pytanie "regularnie", ponieważ zależy to od 

tego, jak często hasło jest używane i czy zostało ujawnione komuś innemu. Zasadniczo, im częstsze 

zmiany, tym lepiej. Powinno być możliwe kontrolowanie ustawień HS od AG. Urządzenie zewnętrzne, 

takie jak PDA, laptop lub inna jednostka kontrolująca może mieć lepszy interfejs użytkownika, dzięki 

czemu można szybko zmienić klucz dostępu Bluetooth. Oczywiście, implementacja HS musi upewnić 

się, że zmiana klucza dostępu Bluetooth jest możliwa tylko za pośrednictwem uwierzytelnionego i 

zaszyfrowanego łącza Bluetooth lub za pomocą połączenia kablowego. W rozdziale 9 opisaliśmy 

ulepszone parowanie za pomocą względnie krótkich passkali i MAC. W ulepszonym schemacie 

parowania prawdopodobieństwo sukcesu atak zależy wyłącznie od długości wartości klucza-klucza, a 

ryzyko ataków off-line jest wyeliminowane. Ponadto nie są ujawniane żadne dodatkowe informacje o 

wartości klucza-klucza, nawet jeśli ta sama wartość klucza-klucza jest używana dla kilku par. W związku 

z tym rozwiązanie zapewnia dobre bezpieczeństwo również wtedy, gdy używane są stałe klawisze 

dostępu. W związku z tym ulepszone parowanie jest odpowiednie dla przypadku aplikacji HS. Oznacza 

to, że zarówno AG, jak i HS muszą obsługiwać obliczenia z kluczem DH, jak również parowanie oparte 

na MAC. Jednak aby użyć ulepszonego parowania, albo HS i AG muszą obsługiwać ulepszone parowanie 

na poziomie pasma podstawowego, albo żadne z urządzeń nie może działać w trybie bezpieczeństwa 

3. Wynika to z tego, że urządzenie w trybie bezpieczeństwa 3 wymaga uwierzytelnienia podczas 



konfiguracji połączenia , a zatem nie będzie można wykonać parowania na wyższej warstwie. Dlatego 

ze względów interoperacyjności, o ile poprawione parowanie nie jest standardową funkcją Bluetooth, 

nie można jej bezpośrednio użyć. Korzystanie z ulepszonego parowania zapewnia lepsze 

bezpieczeństwo niż konwencjonalne parowanie Bluetooth. W ulepszonym przypadku parowania 

można wygenerować nowy klucz dostępu, pozwalając sterującemu AG lub HS losowo wybrać nowy 

klucz MAC i obliczyć nową odpowiednią wartość MAC. Jeśli używany jest standardowy mechanizm 

parowania Bluetooth, należy użyć losowo wygenerowanych początkowych kluczy dostępu Bluetooth, 

które są unikalne dla każdego HS. Jeśli klucz dostępu Bluetooth dla zestawu słuchawkowego może 

zostać zmieniony, może być konieczne zezwolenie osobie z fizycznym dostępem do HS, aby zresetować 

HS do jego pierwotnego (fabrycznego ustawienia) klucza dostępu. Dzięki temu można nadal używać 

zestawu słuchawkowego, nawet jeśli użytkownik utracił lub zapomniał bieżącego klucza Bluetooth, ale 

zachował kopię hasła (ustawienia fabrycznego). Należy pamiętać, że kasowalny klucz nadal zapewnia 

ochronę przed kradzieżą, pod warunkiem, że HS nie są wysyłane z tym samym oryginalnym kluczem 

wstępnym (ustawienie fabryczne). Jeszcze lepsze zabezpieczenie uzyskuje się, jeśli parowane jest AG z 

tylko HS dozwolone, gdy użytkownik jawnie ustawił HS w tryb parowania. Łączenie w miejscu 

publicznym, takim jak punkt sprzedaży, jest zniechęcane do korzystania ze zwykłego procedura 

parowania, ponieważ istnieje znacznie większe ryzyko, że jednostka wywrotowa może przechwycić 

wymianę kluczy. Ulepszona procedura parowania nie ma tej słabości. HS powinien używać kluczy 

kombinacyjnych dla swoich połączeń. HS powinien przechowywać klucze kombinacji w pamięci 

nieulotnej. Większe bezpieczeństwo jest zapewnione, jeśli ta pamięć jest również odporna na 

manipulacje. Oczywiście tak samo jest w przypadku AG. 

10.1.3 Przykład 

Na koniec podajemy przykład parowania i połączenia dla aplikacji na słuchawki. Istnieje kilka sposobów 

wdrożenia bezpieczeństwa i kontroli HS. Zakładamy tutaj, że korzystamy z funkcji bezpieczeństwa 

pasma podstawowego w połączeniu z ulepszoną procedurą parowania opisaną w części 9. Ulepszone 

parowanie nie jest obecnie częścią standardu Bluetooth. Ponieważ jednak ulepszone powiązanie 

zapewnia lepsze zabezpieczenia, w tym przykładzie wybrano, aby przyjąć, że to ulepszenie jest 

dostępne. Ilustrujemy, jak to zrobić 

zabezpieczyć zestaw słuchawkowy za pomocą scenariusza użytkownika: Załóżmy, że nowy HS jest 

dostarczany do klienta. Klient chciałby skorzystać z HS razem z telefonem komórkowym działającym 

jako AG. HS jest dostarczany 

ze wstępnie ustawionym kluczem znanym klientowi. Ten klucz jest kombinacją klucza MAC i MAC, jak 

opisano w Rozdziale 9.1. Zakładamy, że zabezpieczenia HS są realizowane za pomocą trybu 

bezpieczeństwa 2 z uwierzytelnianiem i szyfrowaniem wymaganym dla wszystkich połączeń. W tym 

scenariuszu następujące kroki opisują interakcje użytkownika, telefon komórkowy z interakcjami HS i 

obliczenia bezpieczeństwa potrzebne, zanim klient będzie w stanie korzystać z HS razem z telefonem 

komórkowym: 

1. Klient ustawia HS w trybie wykrywalnym i parowania według 

naciśnięcie przycisku na HS. 

2. HS wskazuje użytkownikowi, że jest gotowy do parowania. 

3. Klient przygotowuje telefon komórkowy do odkrycia nowego urządzenia Bluetooth HS. 

4. Telefon wykona zapytanie Bluetooth i otrzyma odpowiedź od HS, a połączenie Bluetooth zostanie 

ustanowione. 



5. HS wymaga uwierzytelnienia AG (telefon). 

6. Zarówno HS, jak i AG wykrywają, że nie mają żadnego klucza łącza, który może być użyty do 

połączenia i uruchomiona jest ulepszona procedura parowania. 

7. HS ma zapisaną wartość klucza publicznego DH, ga, wysyłaną do AG. 

8. AG zwróci się do użytkownika o wprowadzenie tajnego klucza dostępu do HS. Składa się z klucza 

MAC, l i odpowiedniej wartości MAC, t. 

9. AG sprawdza, czy odebrana publiczna wartość DH g a 'odpowiada t (MAC) dla danego klucza l 

wprowadzonego przez użytkownika. 

10. AG generuje drugi klawisz DH b i odpowiadający mu publiczny klucz DH gb i oblicza wspólny sekret 

DH, K = (ga ') b. 

11. AG używa klucza K do szyfrowania ciągu l za pomocą uzgodnionego 

bezpieczna funkcja szyfrowania b '(która może być prostym jednorazowym podkładem) 

i wysyła gb i EK (l) do HS. 

12. Urządzenie HS odbiera ciągi g b 'i EK (l)'. HS wyprowadza klucz DH K '= (gb') a i deszyfruje l 'za 

pomocą klucza K'. Jeśli l 'pasuje do zapisanego ciągu, l, to K' jest akceptowane jako kombinacja 

pomiędzy HS i AG. 

13. Nowy klucz łącza między HS i telefonem jest przechowywany w nieulotnej pamięci zarówno w 

urządzeniu AG, jak i w urządzeniu HS. 

14. HS i AG wykonują wzajemne uwierzytelnianie w oparciu o pasmo bazujące na K jako kluczu łącza i 

przełączają się na połączenie szyfrowane. 

15. Klient przełącza HS z trybu odkrywanego i parowania, aby nie przyjmować nowych zapytań ani 

żądań parowania. 

W tym momencie HS akceptuje tylko połączenia z telefonu z którego zostało sparowane. Ze wszystkich 

innych urządzeń poprosi o parowanie. HS będzie wymagać uwierzytelnienia i szyfrowania przed 

zakończeniem konfiguracji dowolnego kanału LMP. Jeśli HS zostanie skradziony, nielegalny użytkownik 

może spróbować ustanowić z nim połączenie. Zapobiega temu upoważnienie do uwierzytelniania. Jeśli 

chce tego właściciel HS przekazać HS innemu użytkownikowi do użycia w połączeniu z innym 

telefonem, na przykład, jeśli właściciel sprzedaje HS, wówczas nowy użytkownik powinien zmienić 

klucz dostępu HS i nie ujawniać nowego klucza staremu właścicielowi . Nie ma zagrożenia 

bezpieczeństwa dla HS, zachowując stare publiczne i prywatne wartości klucza DH dla nowych 

kluczowych wymian, ponieważ publiczny klucz DH nie podaje żadnych informacji o kluczu prywatnym. 

Następnie opisano przykładową procedurę aktualizacji klucza dostępu: 

1. Użytkownik otwiera specjalne menu sterowania urządzeniem zewnętrznym na telefonie 

komórkowym telefon (AG) i prosi o połączenie z HS. 

2. Korzystając z dedykowanego protokołu sterowania, AG nawiązuje kontakt z HS i ustanawia 

połączenie sterujące. Uwierzytelnianie jest wykonywane, a szyfrowanie jest włączane przed 

ustanowieniem połączenia. 

3. Korzystając z dedykowanego menu w AG, użytkownik decyduje się zmienić ustalony klucz dostępu 

HS. Telefon prosi użytkownika o wprowadzenie starego klucza dostępu. 



4. AG przesyła prośbę do HS o zmianę hasła. Wraz z żądaniem AG wysyła również stary klucz dostępu. 

W tym celu stosuje się dedykowany protokół między AG i HS. 

5. HS sprawdza odebrany klucz dostępu i porównuje go z istniejącym kluczem-kluczem. Jeśli pasują, HS 

generuje nowy klucz MAC, l. Klucz i publiczna wartość DH są używane do obliczenia nowego 

odpowiedniego MAC, t. Ciąg (l, t) będzie nowym kluczem dostępu HS. Stary klucz dostępu został 

usunięty.az 

6. HS przesyła nową wartość klucza-hasła do AG. 

7. AG albo pokazuje nowy klucz dostępu do użytkownika, albo bezpiecznie przechowuje go w 

chronionej pamięci w AG. 

8. AG może teraz poprosić HS o usunięcie wszystkich starych kluczy linków. 

Od tej chwili, gdy użytkownik ustawi HS w trybie parowania, będzie tylko zaakceptowanie parowaniaza 

pomocą nowego klucza dostępu. Zaleca się przechowywanie klucza dostępu dla wyjątkowego 

przypadku, w którym wymagane jest nowe powiązanie z HS, na przykład, jeśli klucz łącza zostanie 

zniszczony z powodu awarii systemu. Użytkownik musi zachować nowy klucz dostępu w bezpiecznym 

miejscu. 

10.2 Dostęp do sieci 

Następnie opisujemy rozwiązanie bezpieczeństwa dostępu do sieci. Dostęp sieciowy do sieci IP w 

technologii Bluetooth zapewnia profil PAN [4]. Sieć PAN jest budowana zgodnie ze specyfikacją BNEP, 

która definiuje enkapsulację pakietów Ethernet, umożliwiając bezpośredni dostęp do sieci LAN przez 

punkt dostępu do sieci (NAcP). Omówimy tu sposób zabezpieczenia dostępu w oparciu o profil PAN dla 

scenariusza, w którym użytkownik subskrybuje i płaci za usługi dostępu do sieci za pośrednictwem 

dostawcy usług dostępu do sieci. Po zasubskrybowaniu usługi przez użytkownika możliwe będzie 

podłączenie urządzenia do sieci LAN prowadzonej przez dostawcę usług za pośrednictwem punktów 

dostępu Bluetooth, które zostały skonfigurowane przez dostawcę usługi dostępu. Opisujemy 

rozwiązanie częściowo oparte na ulepszonym parowaniu, które wprowadziliśmy w części 9. Oznacza 

to, że zaangażowane terminale i punkty dostępowe obsługują obliczenia z użyciem klucza klucza DH, a 

także parowanie oparte na MAC. Rozwiązanie wykorzystuje również mechanizm uwierzytelniania 

aliasów, który został opisany w części 8. Uwierzytelnianie aliasów i parowanie oparte na DH są 

szczególnie odpowiedni do scenariusza dostępu do sieci, a jego użycie ilustruje niektóre zalety 

wprowadzonych przez nas ulepszeń. Trudno jest zbudować dobre rozwiązanie bezpieczeństwa 

dostępu do sieci, używając tylko standardowych mechanizmów bezpieczeństwa Bluetooth i potrzebne 

są dodatkowe funkcje. Alternatywą dla rozwiązania, które tutaj opisujemy, jest zastosowanie podejścia 

opartego na IEEE 802.1X. Rozważamy sytuację, w której terminal danych Bluetooth (DT) może się 

przemieszczać i uzyskać dostęp do kilku różnych NAcP należących do tego samego dostawcy usług 

dostępu. Aby być przyjaznym dla użytkownika, należy unikać ręcznej konfiguracji przy każdym nowym 

połączeniu. Jedną z możliwych zasad bezpieczeństwa dla architektury byłoby użycie całkowicie 

otwartych (z punktu widzenia bezpieczeństwa) punktów dostępu, do których każdy może mieć dostęp. 

Jednak bardziej prawdopodobne jest, że usługodawca chciałby ograniczyć dostęp. Ponadto 

użytkownicy Bluetooth chcą mieć pewność, że łączą się z właściwym punktem dostępu, a ruch 

przesyłany za pośrednictwem interfejsu radiowego Bluetooth nie jest podsłuchiwany. 

10.2.1 Najczęściej używane klucze dostępu 

Sugerujemy użycie architektury bezpieczeństwa opartej na wspólnej koncepcji klucza dostępu (CAK), 

która jest nowa w technologii Bluetooth, ale jest używana w innych technologiach. CAK jest kluczem 



łącza, który nie jest ograniczony do jednego konkretnego łącza, ale raczej jest używany dla wszystkich 

łączy, które są ustanowione w kierunku konkretnej sieci. Zatem użytkownik będzie posiadał jeden CAK 

dla wszystkich punktów dostępowych należących do tej konkretnej sieci. Ponadto różni użytkownicy 

będą mieli różne CAK-y do tej samej sieci, a użytkownik będzie potrzebował różnych CAK-ów dla 

różnych sieci. Korzystając z CAK-ów możemy, przy niewielkich zmianach, użyć mechanizmu 

bezpieczeństwa pasma podstawowego również w przypadku scenariusza roamingowego punktu 

dostępowego. Jeśli sieć korzysta z uwierzytelniania aliasowego, ID będzie mógł znaleźć prawy CAK do 

użycia dla połączenia bezpośrednio na poziomie pasma podstawowego (pamiętaj, że uwierzytelnianie 

aliasów może być używane niezależnie od pozostałych funkcji trybu anonimowości). W takim 

przypadku wszystkie NAcP będą używać tego samego adresu aliasu. Pozwala to na szybkie połączenia 

bez interakcji użytkownika, jak opisano w Rozdziale 10.2.5. Zakładamy, że zanim jednostka subskrybuje 

nową usługę, generowany jest CAK dla tej konkretnej usługi. Użytkownik może zmusić jednostkę do 

użycia tylko zwykłe klawisze kombinacyjne dla niektórych połączeń, a mimo to nadal może zezwalać 

na CAK dla innych typów połączeń. Na przykład baza danych kluczy w ID może wyglądać tak, jak w 

tabeli  

 

Jest to podobne do struktury bazy danych omówionej w rozdziale 3.7. W tabeli zapisy dla kluczy 

kombinacyjnych mają adres urządzenia wypełniony odpowiednim adresem urządzenia Bluetooth. 

CAK-y mają pole adresu wypełnione aliasem adresu sieci. W tym przykładzie dwa pierwsze klucze to 

CAK, a drugie dwa to zwykłe klawisze kombinacji. Jeśli urządzenie uzyskuje dostęp do sieci w trybie 

anonimowości, dodatkowe pole adresu z własnym adresem aliasu zostanie dodane do bazy danych 

kluczy. 

10.2.2 Architektura bezpieczeństwa 

Sugerujemy architekturę, w której do ochrony łącza dostępu wykorzystywane jest uwierzytelnianie i 

szyfrowanie pasma podstawowego. Architektura może zostać zaimplementowana za pomocą 

ulepszonego parowania z wymianą klucza DH dla początkowego dostępu, a opis ten będzie oparty na 

ulepszonym parowaniu. Uwierzytelnianie pasma podstawowego Bluetooth służy do upewniania się, że 

tylko uprawnieni użytkownicy mogą łączyć się z siecią LAN. Rozróżniamy trzy różne sytuacje (z punktu 

widzenia DT): 

1. Subskrypcja usługi sieciowej: Użytkownik musi wykonać pewne działanie, aby subskrybować usługę 

sieciową i ewentualnie dokonać pierwszej płatności. 

2. Początkowe połączenie sieciowe: Początkowo DT próbuje połączyć się z siecią, do której wcześniej 

nie był podłączony. Dlatego klucz wymiany musi zostać wymieniony. 



3. Kolejny dostęp do NAcP: Tutaj wykorzystujemy koncepcję CAK, aby umożliwić wygodny dostęp do 

różnych NAcP. Oznacza to, że kolejne połączenia są obsługiwane automatycznie, bez żadnej interakcji 

z mechanizmami zabezpieczeń wyższej warstwy. 

10.2.3 Subskrypcja usługi sieciowej 

Następnie opisujemy, jak utworzyć niezbędną początkową relację zaufania. Załóżmy, że użytkownik 

chciałby zarejestrować ID w celu uzyskania dostępu do sieci LAN za pośrednictwem NAcP 

zainstalowanych przez określonego dostawcę usług lub organizację dostępu do sieci LAN. Można to 

zrobić, na przykład, za pomocą jednej z następujących dwóch opcji: 

1. Użytkownik rejestruje ID przez dostawcę dostępu LAN 

zwykła (nie Bluetooth) procedura (np. telefon, biuro, Internet). 

2. Użytkownik uzyskuje LAN poprzez własną organizację użytkownika, a DT wymaga konfiguracji 

wstępnej, aby uzyskać dostęp do sieci poprzez NAcP 

Zakładamy, że gdy użytkownik DT subskrybuje usługę dostępu do sieci LAN, uzyskuje unikalny 

identyfikator, który identyfikuje usługodawcę. Wraz z identyfikatorem użytkownik otrzymuje tajny 

klucz dostępu. Klucz dostępu składa się z połączonego tajnego klucza i odpowiedniego adresu MAC 

zgodnie z ulepszonymi zasadami parowania opisanymi w rozdziale 9. Tajna część kluczowa klucza musi 

być generowana niezależnie dla każdego abonenta DT w sieci LAN przez sieć LAN dostęp do dostawcy 

usług za pomocą bezpiecznego losowego generatora. Zakładamy jednak, że sieć używa tych samych 

kluczy DH dla wszystkich różnych subskrybentów DT. Aby nie naruszyć bezpieczeństwa, usługodawca 

musi przechowywać prywatne klucze DH w centralnej bazie danych. Dla wygody publiczny klucz DH 

może być również przechowywany w tym samym repozytorium. Użytkownik DT (lub osoba działająca 

w imieniu użytkownika DT) musi ręcznie wprowadzić hasło do urządzenia, w chronionej (przez 

szyfrowanie lub odporne na manipulacje przechowywanie) bazie danych usługi DT. Subskrypcja sieci 

DT 

Wpis bazy danych składa się z dwóch wartości: 

1. Identyfikator usługi dostępu do sieci LAN; 

2. Pass-key dla konkretnej usługi dostępu do sieci LAN. 

Podczas rejestracji użytkownik otrzymuje również unikalny ID DT od dostawcy dostępu do sieci LAN. 

Ten identyfikator nie ma nic wspólnego z BD_ADDR z DT lub punktów dostępowych. W ramach 

subskrypcji dostawca dostępu do sieci LAN musi przechowywać klucz dostępu i odpowiedni 

identyfikator DT w centralnej bezpiecznej bazie danych. Korzystnie może to być ten sam serwer, który 

również przechowuje tajny klucz DH dla sieci. Podsumowując, następujące parametry muszą być 

przechowywane w centralnym bezpiecznym serwerze przez dostawcę usług: 

• Ukryty klucz tajny sieci i klucze publiczne; 

• ID DT; 

• Klucze dostępu odpowiadające różnym ID DT. 

Wszystkie NAcP w sieci dostępowej muszą mieć bezpieczny dostęp i połączenie z tą bazą danych, jak 

pokazano na rysunku  Dostęp i połączenie z bazą danych można zabezpieczyć dowolną standardową 

metodą, taką jak TLS lub IPsec. 

 



 

10.2.4 Pierwsze połączenie 

Po uzyskaniu ID ID usługi i konfiguracji klucza dostępu, będzie on mógł połączyć się z siecią. Można to 

zrobić na kilka różnych sposobów. Podamy przykładową procedurę. Jest to przybliżony opis protokołu 

i interakcji z siecią, a szczegóły są pomijane. Rysunek poniszy ilustruje różne działania.  



 

Poniżej przedstawiono różne kroki: 

1. DT łączy się z NAcP za pomocą zapytania / stronicowania Bluetooth procedura. 

2. DT działa jako klient protokołu wykrywania usług (SDP) i wyszukuje rekord usługi dostępu LAN na 

NAcP. ID otrzymuje identyfikator usługi dostawcy usług LAN. NAcP może wykonywać podobną 

sekwencję wykrywania usług na ID, aby uzyskać ID ID. 

3. DT sprawdza, czy zna identyfikator usługi otrzymany nad SDP protokół. W przeciwnym razie ID 

przerwie procedurę połączenia. 

4. DT prosi o wewnętrzną bazę danych usługi dla klucza dostępu odpowiadającego identyfikatorowi 

usługi. 

5. Odpowiedni klucz dostępu w wewnętrznej bazie danych jest zwracany do DT. 

6. NAcP używa dedykowanego protokołu do wysyłania klucza publicznego do sieci wraz z adresem 

aliasowym sieci do DT.  Adres aliasu jest potrzebny DT, aby wyszukać poprawne łącze klucz do 

uwierzytelniania punktów dostępu na poziomie łącza Bluetooth. 



7. DT sprawdza poprawność odebranej wartości DH, używając klucza dostępu znaleźć w kroku 5. 

8. DT wysyła własny publiczny klucz DH wraz z szyfrowaniem pass-key i opcjonalnie adres aliasu (jeśli 

DT chce być anonimowy) do NAcP. 

9. NAcP łączy się z serwerem dostępu za pośrednictwem bezpiecznego połączenia i wysyła parametry 

odebrane w kroku 8 wraz z ID DT do serwera dostępu. 

10. Serwer dostępu uzyskuje wspólny sekret DH, odszyfrowuje klucz dostępu i weryfikuje go pod kątem 

wartości klucza odpowiadającej odebranemu ID DT, który jest przechowywany w jego bazie danych. 

Serwer dostępu uzyskuje klucz połączenia Bluetooth z sekretu wspólnego DH. 

11. Serwer dostępu zwraca klucz łącza uzyskany w kroku 10 do NAcP. 

12. DT również oblicza wspólny klucz DH i wyprowadza klucz łącza z tego. 

13. Serwer dostępu przechowuje nowy klucz łącza wraz z adresem Bluetooth DT (stałe lub alias) w 

swojej bazie danych. 

14. ID przechowuje nowy klucz łącza jako CAK razem z siecią alias adresu w bazie danych kluczy DT. 

15. DT i NAcP przeprowadzają wzajemne uwierzytelnianie pasma podstawowego za pomocą nowo 

uzyskanego klucza łącza. 

16. Opcjonalnie łącze Bluetooth jest szyfrowane. 

Dzięki opisanej powyżej procedurze zarówno sieć, jak i DT są wyposażone w niezbędne parametry 

bezpieczeństwa, aby późniejszy dostęp do sieci był szybki i wygodny. 

10.2.5 Późniejszy dostęp do NAcP 

Na koniec opisujemy, w jaki sposób można bezpiecznie i wydajnie uzyskiwać dostęp do danych za 

pomocą uwierzytelniania CAK i aliasu. Procedura działa dobrze dla DT zarówno w trybie 

bezpieczeństwa 2, jak i trybie bezpieczeństwa 3. W celu uzyskania późniejszego dostępu, NAcP mogą 

również korzystać z trybu bezpieczeństwa 3. Jednak tryb bezpieczeństwa 3 nie działa dobrze w 

przypadku procedury wstępnego dostępu, a tryb bezpieczeństwa 2 jest preferowany tryb działania dla 

NAcP. Jeśli DT łączy się z siecią LAN po raz pierwszy, uwierzytelnianie i szyfrowanie odbywa się zgodnie 

z opisem w sekcji 10.2.4. We wszystkich innych przypadkach procedura jest taka, jak opisano na 

rysunku  



 

 

Poniżej znajdują się różne etapy ustanawiania bezpiecznego połączenia : 

1. DT łączy się z NAcP za pomocą zapytania / stronicowania Bluetooth procedura. 

2. NAcP wysyła swój alias adres do DT za pośrednictwem dedykowanego LM polecenie  

3. ID opcjonalnie (jeśli jest anonimowy) również wysyła swój alias adres do NAcP. 

4. DT używa adresu aliasu, aby znaleźć właściwy CAK w swojej bazie danych kluczy. 

5. DT odnajduje klucz łącza (CAK), który ma być użyty do połączenia.  

6. NAcP łączy się z serwerem dostępu poprzez bezpieczne połączenie i żąda klucza połączenia dla 

otrzymanego urządzenia lub aliasu. 

7. Serwer dostępu znajduje żądany klucz łącza i zwraca link do NAcP. 

8. DT i NAcP przeprowadzają wzajemne uwierzytelnianie za pomocą pasma podstawowego znaleziony 

klucz do łącza. 

9. Opcjonalnie łącze Bluetooth jest szyfrowane. 

Opisana powyżej procedura kończy ustanawianie bezpiecznego połączenia między DT i NAcP. Jeśli ID 

działa w trybie anonimowym, może również zmienić adres aliasu po uwierzytelnieniu i włączeniu 

szyfrowania. Następnie NACP musi wysłać zaktualizowany alias do serwera dostępu. Z drugiej strony, 

NAcP nie ma wymogu anonimowości i zawsze może zachować ten sam alias. Procedura przedstawiona 

na powyższym rysunku może zostać powtórzona za każdym razem, gdy DT się poruszy i chciałby 

połączyć się z nowym NAcP. W ten sposób uzyskuje się bezpieczny roaming między punktami 

dostępowymi. 

10.3 Dostęp do karty SIM 

W tej sekcji omówimy kwestie bezpieczeństwa i rozwiązania dotyczące zdalnego dostępu do modułu 

tożsamości subskrypcji (SIM) za pośrednictwem połączenia Bluetooth. Aplikacja dostępu do karty SIM 

jest zapewniana przez profil Bluetooth. Karta SIM to zintegrowana karta obwodu używana w systemie 



telefonii komórkowej GSM. Służy do przechowywania informacji o subskrybentach. Ta informacja z 

kolei jest używana do bezpiecznego połączenia a telefon komórkowy do komórkowej sieci GSM i 

umożliwia operatorowi sieci komórkowej bezpieczne identyfikowanie abonentów przyłączających się 

do sieci. W związku z tym umożliwia operatorowi wystawianie rachunków za korzystanie z usług sieci 

komórkowej. Interfejs SIM jest określony w [9], a interfejs karty jest zgodny z normą ISO / IEC 7816-3. 

Karta SIM może być używana w przypadku szerokiej gamy usług oferowanych przez dostawców usług 

GSM. Zaczynamy od tej sekcji, przedstawiając krótki przegląd profilu dostępu do karty SIM. Następnie 

omówiono problemy związane z bezpieczeństwem oraz rozwiązania dotyczące dostępu do karty SIM. 

10.3.1 Profil dostępu do karty SIM 

Profil dostępu do karty SIM Bluetooth definiuje procedury i protokoły dostępu do zdalnej karty SIM 

przez połączenie portu szeregowego Bluetooth (RFCOMM). Stos protokołów jest przedstawiony na 

rysunku 

 

 

Komunikaty dostępu do karty SIM składają się z nagłówka i ładunku. Nagłówek opisuje typ i liczbę 

parametrów przesłanych w wiadomości. Zdefiniowano komunikaty, aby zdalnie sterować kartą SIM i 

przesyłać wiadomości z karty SIM. W profilu zdefiniowane są dwie różne role: 

1. Klient dostępu SIM; 

2. Serwer dostępu do SIM. 

Klient dostępu SIM korzysta z profilu dostępu do karty SIM, aby połączyć się z innym urządzeniem, z 

serwerem dostępu do karty SIM, przez Bluetooth. Serwer to urządzenie z dołączonym czytnikiem kart 

SIM i kartą SIM. Typowy scenariusz użycia przedstawiono na rysunku 10.6. 



 

W tym scenariuszu laptop jest podłączony do sieci bezprzewodowej (WLAN lub sieć komórkowa). Karta 

SIM jest potrzebna do uwierzytelnienia subskrybenta w sieci bezprzewodowej. Laptop nie ma czytnika 

kart inteligentnych i będzie musiał korzystać z telefonu z kartą SIM w celu uzyskania dostępu do sieci. 

Karta SIM wymagana do uzyskania dostępu znajduje się w telefonie, a laptop korzysta z profilu dostępu 

do karty SIM, aby uzyskać do niego dostęp. 

10.3.2 Zabezpieczanie dostępu do karty SIM 

Karta SIM jest używana w przypadku usług o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa. Karta zawiera 

tajne klucze i informacje o subskrybentach, które muszą być dobrze chronione. Technologia kart 

inteligentnych zapewnia ochronę przed naruszeniem integralności. Jednak interfejs do karty nie jest 

chroniony w żaden inny sposób, niż karta jest "otwarta" za pomocą tajnego kodu PIN. Po otwarciu 

karty wykona większość zadań, które są wymagane (niektóre zadania mogą wymagać wprowadzenia 

drugiego kodu PIN). Profil dostępu SIM pozwala rozszerzyć interfejs "karty" poprzez łącze Bluetooth. 

W związku z tym bardzo ważne jest, aby łącze bezprzewodowe było dobrze chronione. Opiszemy 

mechanizm bezpieczeństwa wymagany przez profil, a także omówimy dodatkowe środki 

bezpieczeństwa, które powinny zostać wdrożone przez wykonawców profili dostępu SIM. Dostęp do 

karty SIM upoważnia do: 

• Należy zastosować tryb bezpieczeństwa 2 lub 3. 

• Klient i serwer muszą być sparowani przed skonfigurowaniem połączenia dostępu SIM. 

• Podczas parowania należy użyć klucza z długością co najmniej 16 cyfr dziesiętnych. Ponadto, ustalone 

klucze-klucze są niedozwolone. 

• Serwer powinien zawsze uwierzytelniać klienta. 

• Łącze Bluetooth między klientem a serwerem zawsze musi być zaszyfrowane, a długość klucza musi 

wynosić co najmniej 64 bity. 

Te wymagania zapewniają dobry podstawowy poziom bezpieczeństwa dla połączenia dostępu SIM, 

ponieważ nie jest tak łatwo wykonać brutalny atak na 16-cyfrowy klucz dostępu. Co więcej, algorytmy 

uwierzytelniania i szyfrowania Bluetooth są wystarczająco silne. Jednak 64-bitowy klucz szyfrowania 

jest nieco za krótki i zamiast tego zalecany jest klucz 128-bitowy. Wprowadzenie 16-cyfrowego hasła 

może być uciążliwe dla użytkownika. W rzeczywistości użytkownicy mają tendencję do wybierania 

wartości klucza hasła o niskiej entropii, gdy wymagany jest tak długi ciąg jak 16 cyfr. Lepszym 



rozwiązaniem niż pozwolenie użytkownikowi na wybór klucza dostępu jest zezwolenie serwer generuje 

wartość klucza i wyświetla ją użytkownikowi. Następnie użytkownik wprowadza tę samą wartość do 

urządzenia klienckiego. Klucz-klucz musi zostać wygenerowany przez losowe wybieranie bitów-kluczy. 

Ulepszone parowanie opisane w części 9 nie ma problemu z wprowadzeniem długiego klucza i pasuje 

również do profilu dostępu do karty SIM. Zabezpieczenia wymagane przez profil dostępu SIM 

zapewniają niezbędną podstawową ochronę wymiany wiadomości między klientem a serwerem. 

Istnieją jednak dodatkowe środki bezpieczeństwa, które należy podjąć w celu uniknięcia luk w 

zabezpieczeniach we wdrażaniu dostępu do karty SIM. Jednym z problemów jest to, że w 

implementacji, która jest zgodna ze specyfikacją, wszystkie wiadomości od klienta do serwera zostaną 

zaakceptowane i przekazane na kartę SIM. Jest to potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa dla 

wrażliwych funkcji w module subskrypcji. Wszystkie funkcje będą dostępne dla urządzenia zdalnego, 

czyli klienta dostępu do karty SIM. To urządzenie mogło zostać w jakiś sposób naruszone lub mogło 

zostać zainfekowane przez wirus lub inne szkodliwe oprogramowanie. Dlatego musi istnieć sposób, 

aby serwer ograniczał dostęp do modułu subskrypcji. Można to osiągnąć, jeśli podczas parowania 

zabezpieczeń serwer wybierze zestaw usług na karcie SIM, do których klient powinien mieć dostęp. 

Zestaw usług może być ustawieniem domyślnym lub serwer może poprosić właściciela urządzenia 

serwera, aby zdecydował, do których usług klient powinien mieć dostęp. Powinien to być podzbiór, 

który ogranicza szkody w przypadku zaatakowanego klienta. Następnie rejestr dozwolonych usług 

powinien być przechowywany w specjalnej i chronionej bazie danych kontroli dostępu. Gdy klient 

zostanie uwierzytelniony na serwerze, proces filtrowania lub filtr bezpieczeństwa sprawdzi wszystkie 

wiadomości od klienta do modułu subskrypcji, jak pokazano na rysunku. 

 

Filtr zapewnia, że tylko wiadomości dozwolone zgodnie z bazą danych dostępu są przekazywane do 

modułu subskrypcji. Innym problemem bezpieczeństwa z profilem dostępu do karty SIM jest to, że kod 

PIN potrzebny do otwarcia karty SIM jest wysyłany od klienta do serwera. Oznacza to, że jeśli 

urządzenie klienta jest niezaufane lub zainfekowane przez złośliwe oprogramowanie, kod PIN karty 

może zostać przechwycony przez stronę trzecią. Aby tego uniknąć, filtr dostępu na powyższym rysunku 

nie akceptuje poleceń PIN od klienta, ale wymaga otwarcia karty SIM z urządzenia serwera. Następnie 

użytkownik musi wprowadzić kod PIN karty SIM do zaufanego urządzenia serwera przed 

skonfigurowaniem połączenia profilu dostępu SIM. Oczywiście oznacza to, że odpowiedni interfejs 

wejściowy musi być obecny na serwerze dostępu SIM. 

 

 


