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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att försöka fastställa hur säkert Bluetooth är i 
dagens läge. Bluetooth har länge varit tillgängligt för att utbyta data över 
korta avstånd. Därför har man valt att implementera det i 
kommunikationsenheter som mobiltelefoner och laptops med mera. Det 
har funnits en debatt om hur säkert Bluetooth är. För att kunna 
genomföra denna undersökning så har vi satt oss in i hur Bluetooth 
fungerar, vilka allmänt tillgängliga attacker och implementationer av 
dessa, som finns. Vi har även testat några implementationer av de funna 
attackerna. I vår undersökning testade vi nio attackverktyg mot en 
implementation av den senaste version av Bluetooth. Värt att tänka på är 
att vi inte vet om de finns andra attackverktyg som fungerar på dagens 
Bluetooth-teknik. Vi kan fastställa att det är säkert ifall du följer de 
säkerhetskriterier som vi presenterar.  
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1 Introduktion 
 
Bluetooth finns i dagsläget inbyggt i många olika enheter så som till exempel datorer, 
mobiltelefoner, mikrofoner, headset mm. Många av dessa enheter kan ses som måltavlor för 
personer som vill ha tillgång till den information som enheterna innehåller och alternativt kontroll 
över enheten.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Vi valde att studera Bluetooth och dess säkerhet för att vi tycker de intressant ämne och vill ha djupare 
förståelse om det. Vi vill lära oss mer om Bluetooth svagheter och styrkor så att från ett 
säkerhetsperspektiv avgöra huruvida Bluetooth kan anses som ett lämpligt sätt att överföra data på. 
Bluetooth är en standard för trådlös kommunikation över korta avstånd mellan olika enheter som 
implementera denna standard. Den utnyttjar radioteknologi för att överföra data mellan en enhet till en 
annan. 

1.2 Syfte och mål 
 
Vårt Projektets syfte är att förmedla kunskap om hur säkerhet gällande Bluetooth fungerar och avgöra 
huruvida attack och avlysnings verktyg för Bluetooth utgör ett hot i dagensläge.  

Projektet kommer att riktas till säkerhetsmedvetna människor som vill lära sig mer om säkerheten i 
Bluetooth. Läsaren kommer inte behöva ha någon större kunskap gällande Bluetooth.  

1.3 Forskningsfråga 

1.3.1 Forsknings frågor 
 

Finns de något allmänt tillgängligt ”attack/avlysning” program? 

Vad är Bluetooth?  

Hur fungera det?  

Hur har Bluetooth säkerhet sett ut tidigare?  

Använder man någon kryptering?  

Hur hanteras krypteringsnycklarna?  

 

Genom att besvara dessa forskningsfrågor så kommer vi kunna avgöra huruvida vår hypotes är 
korrekt eller felaktig. 
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1.3.2 Hypotes 
 
Kan Bluetooth i dagens läge sköta kommunikation och dataöverföring på ett säkert sätt? 
 
 
 

1.4 Metodik 
 

För att insamla information om Bluetooth, vad det är, hur det fungerar och om det finns några 
allmänt tillgängliga attackverktyg/attacker, så valde vi att uteslutande nyttja internet som 
informations källa. 

Anledningen till att vi tog beslutet till att nyttja internet som informationskälla var att vi ansåg det 
som det säkraste och snabbaste sättet att få fram korrekt information om ämnet i frågan samt för att 
få tillgång till nödvändiga program. 

De attackverktyg/attacker som vi har hittat testades mot Bluetooth enheter för att kunna utreda 
huruvida de är effektiva mot dagens Bluetooth enheter eller om Bluetooth kan anses säkert mot 
dessa verktyg/attacker. 

Till projektet tog vi fram en hypotes som vi sedan har valt att besvara genom de forskningsfrågorna 
vi har tagit fram. Dessa forskningsfrågor är sedermera rubriker i arbetet vars innehåll besvarar den 
aktuella forskningsfrågan. 

1.5 Uppsatsens struktur 
 

Vi har valt att basera våra rubriker på våra forskningsfrågor av denna anledning så kommer vi att 
först inleda med vad Bluetooth är, hur det fungerar, protokoll och profiler i sagd ordning. Därefter 
så kommer vi att gå in på krypteringen som används följt av de olika attacker vi har hittat. Slutligen 
följer testresultatet, diskussionen och slutsatsen.   

2 Teori  
2.1 Vad är Bluetooth?  
 
Bluetooth är en trådlös standard som är till för att överföra data över korta avstånd. Teknologin 
uppfanns av ingenjörer anställda på Ericsson år 1994 för att ge ett trådlöst alternativ till kablade 
användnings områden såsom telefoner, headsets, datorer och tangentbord mm. 

  

1998 togs Bluetooth över av en grupp av företag som kom överens om att använda Bluetooth 
teknologin som ett sätt att sammankoppla deras olika enheter. Dessa bolag bildade tillsammans 
”Bluetooth Special Interest Group” (SIG), denna organisation har ansvaret att underhålla och 
vidareutveckla Bluetooth.  

 

Namnet Bluetooth kommer ursprungligen från 900 talet från en dansk kung som hette Harald 
Blåtand, Harald var ansvarig för att ha enat ett antal krigande parter i Norge, Danmark och Sverige. 
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Bluetooth teknologin är på ett liknande sätt designad för att trådlöst möjliggöra kommunikation 
mellan olika enheter från olika tillverkare på ett enkelt och smidigt sätt. [9][10] 

 
 

2.2 Hur fungera det? 
 
Bluetooth är baserad på radioteknologi ”Frequency-hopping spread spectrum” (FHSS), första 
dokumenterade testen med FHSS gjordes av Johannes Zenneck och berättas om i hans bok 
”Wireless Telegraphy” som kom ut på tyska 1908, han säger dock att detta hade testats ännu 
tidigare av ”Telefunken”. Teknologin föll sedan i glömska och återupptäcktes ett antal gånger under 
1900-talet, medan den mest kända återupptäckten gjordes av Hedy Lamarr och George Antheil som 
tog patent på det 1942 under namnet "Secret Communications System". FHSS fungerar genom att 
data som skall sändas skickas över flera olika frekvenser, i Bluetooth så sänds data ut på upp till 79 
band. Där varje band är på 1 MHz, dessa band ligger mellan 2402 till 2480 inom frekvensområdet 
2.4 till 2.485 GHz vilket gör det möjligt att ha så kallade ”Guard band”. Endast en liten del data 
skickas på, endast ett band åt gången men vilket band som används skiftar efter en förutbestämd tid 
och sekvens som är pseudo slumpad, denna sekvens känner givetvis bägge enheterna till. Vid full 
duplex överförning så sker dessa skiftningar ungefär 1600 gånger i sekunden.     
 

För att minska störningar mellan de olika trådlösa teknologierna som delar på 2.4GHz spektrumet 
så använder Bluetooth ”Adaptive Frequency Hopping ”(AFH) som är en variation av FHSS.  

AFH fungerar genom att den identifierar band som är upptagna av andra enheter och undviker att 
använda dessa band. 

Genom att använda AFH när man skiftar mellan de 79 banden, så får Bluetooth en stark immunitet 
mot störningar som härstammar från andra enheters sändningar på 2.4GHz spektrumet, det gör även 
att Bluetooth får en större prestanda fastän att andra tekniker använder samma spektrum samtidig 
som Bluetooth enheten.     

 

När det gäller Räckvidd finns det 3 huvudsakliga klasser av radio sändare.  

Klass 3 radio – har en räckvidd på cirka en meter.  

Klass 2 radio – har en räckvidd på cirka 10 meter.  

Klass 1 radio – har en räckvidd på cirka 100 meter. 

Värt att notera är dock, att även om en minimiräckvidd är specificerad i huvudspecifikationen av 
Bluetooth, så kan tillverkarna anpassa sina produkter för att passa det användningsområdet och den 
räckvidden som önskas. 

  

När det kommer till strömförbrukning så är Bluetooth teknologin byggd för att dra lite ström, denna 
förbrukning blir ännu lägre eftersom Bluetooth är designad att stänga av sig när den inte används.  

Strömförbrukningen skiljer sig mellan de olika klasserna, klass 3 ligger på en strömförbrukning på 
1 mW (0 dBm), klass 2 ligger på 2.5mW (4 dBm) och klass 1 har en strömförbrukning på 100mW 
(20 dBm).  
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För standardversionen av ”Alternate MAC/PHY” version 3.0HS så kan en enhet upptäcka andra 
höghastighets enheter och då endast slå på Bluetoothen när överförning av data skall ske, detta ger 
en lägre strömförbrukning och ökar säkerheten något.  

Slutligen finns det även special utvecklad strömsnål Bluetooth utrustning som är skapad för 
maximal batteri tid istället för hög överförnings hastighet. Denna teknologi har en betydligt lägre 
strömförbrukning som ligger mellan 1/2 – 1/100 av förbrukningen av den vanliga Bluetooth 
teknologin.  

Bluetooth är en kopplingsbaserad tjänst som fungerar genom att två enheter kopplas mot varandra i 
ett så kallat ”master” och ”slave” förhållande. Där vanligtvis den enhet som startat kopplingen blir 
utsedd till ”master” och den andra till ”slave”, detta skapar ett så kallat ”piconet”(a), ”piconet” kan 
innehålla upp till 7 enheter som är anslutna via Bluetooth(b). Dessa enheter kan dock vara med i 
flera olika ”piconet” och dessa nät bildar då tillsammans ett så kallat ”Scatternet”(c).  

 
Figur 1. Visar exempel på två piconet och ett scatternet 

Eftersom en enhet kan vara med i flera så kallade ”piconet” så betyder det att sättet som man kan 
koppla ihop sina Bluetooth enheter är i stort sätt obegränsat. Inom ett ”piconet” så kan det enbart 
finnas en ”master” för det specifika nätet, däremot så kan en ”slave” i ett ”piconet” vara master i ett 
annat nät. Det är även möjligt för en ”master” att byta roller med en ”slave”, exempel av detta kan 
ju vara att ett headset initierar en kommunikation med en mobil och då automatiskt blir ”master” 
men att den efter att förbindelsen upprättats, låter mobilen ta över rollen som ”master” och ställer 
om sig själv till ”slave”. [9][11][23][26]   

 

2.2.1 Versioner   
 
Då Bluetooth släpptes 1994 så finns det ett antal olika versioner av Bluetooth, där den nya förbättrar 
den äldre och lägger till nya funktioner.  Dessa nya versioner förändrar inte bara mjukvaran för att 
bli bättre, de gör även ändringar till hårdvaran. Bland senare versioner så har man exempelvis satsat 
på att göra Bluetooth enheten så strömsnål som möjligt för att ge bättre batteri tid, man har även 
gjort en version som satsar på hastighet för att kunna snabbare föra över större mängder av data från 
en enhet till en annan. Även andra förbättringar har tillkommit genom tiderna såsom exempelvis 
bättre skydd mot störningar och bättre säkerhet genom implementering av kryptering med mera.  

Något som är gemensamt för alla Bluetooth versioner är att de alla är bakåtkompatibla hela vägen 
bak till version 1.0, detta leder till god möjlighet till att nyttja äldre versioner av Bluetooth hårdvara 
med nyare versioner, dock är ju inte alla de nya funktionerna möjliga i äldre versioner. Här under 
följer de olika versionerna av Bluetooth som har släppts av Bluetooth SIG. 
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2.2.1.1 Bluetooth v1.0 – 1.0B  
Är den första standardversionen av Bluetooth, den släpptes i juli 1999. Denna version plågades av 
ett flertal problem, exempelvis så hade tillverkare problem att få sina respektive produkter att 
kommunicera på ett fungerande sätt. Ett annat problem var att alla Bluetooth enheter hade en 
hårdvarubaserad adress (”BD-ADDR”) som skickades när kontakt etablerades, detta fick som 
resultat att anonymitet var omöjligt att uppnå och på grund av detta så fick flera planerade tjänster 
problem. [9][24] 

2.2.1.2 Bluetooth v.1.1 
Bluetooth v1.1 var den första stabila Bluetooth versionen, den släpptes i februari 2001 och antogs 
av IEEE till deras standard IEEE 802.15.1 år 2002. Denna version lade till nya funktioner för 
Bluetooth såsom möjligheten att använda icke krypterade kanaler och även en mottagen signal 
styrkemätare (”RSSI”). Den fixade även många problem med v1.0-1.0B, detta i sin tur gjorde det 
lättare för olika tillverkare att få igång kommunikation mellan deras olika enheter som nyttjade 
Bluetooth teknologi. [9][24] 

2.2.1.3 Bluetooth v1.2 
Denna version släpptes av Bluetooth SIG i november 2003, även denna version blev upptagen av 
IEEE år 2005 och gick under samma beteckning som v1.1. Detta blev även den sista versionen som 
blev upptagen av IEEE.[24]    

I denna version så optimerades enheternas upptäcks och uppkopplings tid, den fick även ökad 
praktisk överförningshastighet till ca: 1Mbps.[9]  

Några andra nyheter som även implementerades var ”Adaptive Frequency Hopping” (AFH), detta 
gjorde så att störningar minskades genom att inte använda upptagna frekvenser.[9]   

Extended Synchronous Connections (eSCO) implementerade och gav en bättre röst kvalitet vid 
ljudöverförning genom att tillåta omsändning av korrupta paket.[9] 

Även “Host Controller Interface” (HCI) stöd implementerades för 3 tråds ”Universal Asynchronous 
Receiver/Transmitter” (UART).[9] 

2.2.1.4 Bluetooth v2.0 +EDR (Enhanced Data Rate) 
Bluetooth v2.0+EDR släpptes i november 2004 av Bluetooth SIG och började dyka upp i enheter 
sent 2005[25]. Anledningen till att versionen släpptes så tätt inpå v1.2 berodde på att Bluetooth SIG 
hade insett att snabbare överförning är bättre[25]. Den här versionen har några nyheter, bland annat 
så har den teoretiska och praktiska överföringshastigheten ökats till ca 3 Mbit/s (teoretiska) 
2.1Mbit/s (praktiska).  En annan nyhet är lägre strömförbrukning, på grund utav kortare ”duty 
cycles”. Distribuerade media-access kontrollprotokoll tillämpades, detta ledde till en förenkling vid 
nyttjandet av multilänk användning på grund av den ökade bandbredden och förbättring av ”Bit 
Error Rate”. [9]  

2.2.1.5 Bluetooth v2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) 
V2.1+ EDR släpptes av Bluetooth SIG i juli 2007[24], denna uppdatering gjorde det snabbt och 
enkelt att koppla ihop två enheter med varandra, faktiskt så enkelt att det endast krävdes att slå på 
Bluetooth och välja en enhet sedan trycka lägg till enhet.[12]  

I v2.1 +EDR så infördes ”Secure Simple Paring” (SSP) detta ledde till att ”pairing” skedde 
snabbare samtidigt som det blev säkrare, säkerheten ökades genom att man nyttjade ett 
tjuvlyssningsskydd som gör att även en sex tecken lång nyckel blev säkrare än en 16 tecken lång 
slumpad ”PIN”[12]. 2.1 tillhandahåller även skydd mot så kallade ”man in the middle” attacker 
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vilket i verkligheten gör det svårt för en tredje part att genskjuta information[12].  Även 
strömförbrukningen effektiviserades och ledde till ännu längre batteritid. [12] 

 

 

2.2.1.6 Bluetooth 3.0 + HS (High Speed) 
Bluetooth v.3.0+HS släpptes av Bluetooth SIG i April 2009.  

I v.3.0 + HS så tillkom flera förbättringar, bland annat så höjdes den teoretiska data 
överföringshastigheten till 24Mbit/s (dock inte över själva Bluetooth länken). Istället så nyttjas 
Bluetooth länken till förhandling av kommunikation och anslutningen medan den krävande 
datatrafiken skickas över en samtidigt allokerad 802.11 länk (Wireless Ethernet).    

Den stora nyheten är AMP (Alternate MAC/PHY), detta gör det möjligt att nyttja alternativa MAC 
och PHY till att skicka och mottaga Bluetooth data. Detta innebär att Bluetooth länken används till  

”Device discovery”, första kommunikationen och profilkonfiguration. Medan vid överförning av 
större mängder data så tar en höghastighets MAC PHY 802.11 radio över för att skicka/mottaga 
denna data. Detta gör det möjligt att nyttja Bluetooth radion för mindre saker när den ”idlar” medan 
den snabbare radion nyttjas vid överförning av större mängder data.  För att AMP länkar skall 
fungera så krävs ”L2CAP Enhanced Mode”. ”L2CAP Enhanced Mode” nyttjar ”Enhanced 
Retransmission Mode” (ERTM) som implementerar en pålitlig L2CAP, medan Streaming Mode 
nyttjar opålitliga kanaler utan varken omsändning av data eller flödeskontroll.  

Unicast Connectionless Data ger förmågan att ha tjänster som kan skicka data utan att etablera en 
direkt L2CAP kanal. Detta ger möjligheten att använda ”Unicast Connectionless Data” (UCD) till 
applikationer som kräver låg fördröjning mellan sändning/mottagning av data och även snabb 
återuppkoppling. Värt att nämna dock är att UCD endast lämpar sig när det är små mängder data 
som skall skickas.  

Slutligen implementerades även ”Enhanced Power Control ” detta tog bort flera tvetydigheter 
gällande ”power contol” som skapades när ett nytt moduleringsschema lades in för EDR. 
Tvetydigheternas tas bort genom att EPC specificerar beteendet som den förväntar sig. Den tar bort 
”Open loop power control” och byter ut detta mot en ”closed loop power control”, detta leder till att 
RSSI filtrering kan startas samtidigt som ett svar tas emot. Även en funktion som gör att enheten 
går till max styrka på radion har lagts till, detta lades till för att avhjälpa problem som kan uppstå 
vid användning av exempelvis headsets där länken tappades om exempelvis en användare stoppade 
sin telefon i den motsatta sidans ficka som headsetet satt på. [12] 

2.2.1.7 Bluetooth 4.0 
Bluetooth v.4.0 släpptes i juli 2010 av Bluetooth SIG, denna version riktar in sig på att 
tillhandahålla Bluetooth till enheter som används bland annat inom sjukvård och sporter m.m.  

I version 4.0 av Bluetooth så valde Bluetooth SIG att ta fram en version som hade låg 
strömförbrukning.  Detta gjordes genom skapandet av ”Bluetooth Low Energy” (BLE), här valde de 
att skapa en ny protokollstack som var snabb vid skapandet av simpla länkar. Detta gav en version 
som var skapad för att köras med enkla klockbatterier med en låg strömförbrukning. Denna design 
gav upphov till två typer av implementation: ”dual-mode”, ”single-mode” samt förbättrade tidigare 
versioner. ”Dual-mode” skapades för att integreras med de tidigare versionerna för att kunna 
hantera kommunikation från äldre enheter, denna version kallas för ”Bluetooth Smart Ready” 

”Singel-mode” skapades enbart för enheter som kräver extremt låg strömförbrukning och ska kunna 
köras från ett enda klock-batteri. Singel-mode enheter stödjer endast BLE kommunikation och 
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kommunikation med Dual-mode enheter. Singel-mode enheter brukar gå under beteckningen 
”Bluetooth Smart Devices”. [12]     

 

2.2.2  Kärnarkitektur  

 
Figur 2. Illustrerar Kärnarkitekturen i Bluetooth. 

Bluetooth kärnarkitektur består av de fyra lägsta nivåerna i OSI modellen och associerade protokoll 
samt ett ”common service layer protocol”, ”Service Discovery Protocol” (SDP) och de 
övergripande profilkraven som finns beskrivna i ”General Access Profile ” (GAP). Här kommer vi 
att gå igenom dessa lager nivå för nivå för att bygga en grundläggande förståelse på hur Bluetooth 
är uppbyggt. På dessa fyra blocken bygger samtliga av de andra protokollen vidare. På grund av 
detta skäl så är det viktigt att förstå grunden innan man går vidare till de många olika protokollen 
som finns. Värt att nämna är att en komplett implementation av ett Bluetooth program även kräver 
ett antal fler tjänster och protokoll som finns beskrivna i Bluetooth specifikationen. De 3 lägsta 
nivåerna brukar delas av och kallas för Bluetooth Controller, dessa tre nivåerna kallas följande: 
”Radio layer”, ”Baseband layer” och ”Link Manager layer”. [13] 

2.2.2.1 Radio Layer  
Radio nivån har hand om att skicka och mottaga data över den fysiska kanalen, denna nivå 
innehåller RF blocket. Dock så har den en kontrollväg till basbandsnivån som tillåter basbandsnivån 
att styra ”timing and frequency carrier of the RF block” RF blocket transformerar en ström av data 
från den fysiska kanalen till basbandsblocket i det formatet som krävs. [13] 

2.2.2.2 Baseband Layer 
Basbandsnivån innehåller ett antal block dessa är: ”Link Controler ”(LC), ”Baseband Resource 
Manager” och ”Device Manager”. LC har som uppgift att koda och avkoda Bluetooth paket från 
data” payloaden” och de parametrar som är relaterade till den fysiska kanalen, logiska transporten 
och den logiska länken. LC utför signaleringen i LC protokollet tillsammans med schemaläggaren i 
”Baseband Resource Manager”. Den används för att kommunicera flödeskontroll, tillkännagivande 
och omsändnings signalering.  Tolkningen av dessa signaler är en av funktionerna i den logiska 
transporten som oftast associeras med Basbands paket. Medan tolkning och kontroll av LC's 
signalering oftast associeras med resurs hanterarens schemaläggare.  
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Basbandets resurshanterare har hand om all tillgång till radion, den innehåller två huvudfunktioner: 
schemaläggaren och förmågan att förhandla tillgångskontrakt. Schemaläggaren tilldelar tid för de 
fysiska kanalerna till alla som har förhandlat ett tillgångskontrakt, ett tillgångskontrakt är ett 
åtagande att leverera med en viss ”Quality of Service” (QoS) som krävs av applikationen för att 
uppnå den förväntade prestandan. Tillgångskontrakt och schemaläggaren måste ta hänsyn till de 
olika beteenden som kan uppstå vid användning av Bluetooth radion. Ett exempel på detta är 
utbytandet av data mellan olika hopkopplade enheter över den logiska länken eller den logiska 
transporten, samtidigt som radion utför förfrågningar, skapar kopplingar, är upptäckbar, är 
kopplingsbar eller avlyssnar oanvända bärvågor vid användning av AFH läge. Det finns vissa fall 
där schemaläggningen av en logisk länk kan resultera i ett byte av den fysiska kanalen detta kan 
exempelvis bero på ett ”scatternet”, en periodisk förfrågnings funktion eller på grund utav en så 
kallad ”page” skanning. När de fysiska kanalerna inte är tids riktade så måste resurshanteraren även 
ta med tiden som det tar att rikta om kanalerna i beräkningarna. Det finns tillfällen då de fysiska 
kanalerna är naturligt riktade exempelvis om enhetsklockan används som referens för bägge de 
fysiska kanalerna.  

 

Enhetshanteraren (Device Manager) ligger både i Basbandsnivån och i länkhanterarnivån (Link 
Manager layer) Den kontrollerar det generella beteendet av Bluetooth enheten. Den har hand om 
alla operationer som Bluetooth systemet skall göra utom det som är direkt relaterat till transport. 
Exempel på saker den inte hanterar är förfrågningar om det finns andra Bluetooth enheter, 
uppkoppling mot andra enheter eller att göra den lokala enheten synlig och uppkopplingsbar 
gentemot andra enheter.  

Enhetshanteraren begär tillgång till transportmediet från basbandets resurshanterare för att kunna 
utföra sina funktioner. Enhetshanteraren kontrollerar även den lokala enhetens beteende genom ett 
antal HCI (Host Controller Interface) kommandon, exempelvis den lokala enhetens namn, förvaring 
av länk nycklar och andra funktioner. [13] 

2.2.2.3 Link Manager Layer 
Länk hanterings nivån (Link Manager layer) har två block på sin nivå Device Manager och Link 
Manager (för info om Device manager läs ovan). Länkhanteraren (Link Manager) har hand om 
skapandet, modifieringen, borttagandet av logiska länkar och om det krävs deras associerade 
logiska transporter. Den har även hand om uppdateringen av parametrar rörande de fysiska länkarna 
mellan enheterna. Detta är möjligt tack vare att länkhanteraren kan kommunicera med en annan 
enhets länkhanterare medhjälp av protokollet ”Link Management Protocol” (LMP). [13] 

2.2.2.4 HCI 
Emellan länk hanterings nivån och L2CAP nivån finns det ett gränssnitt som heter ”Host Controller 
Interface” (HCI), detta gränssnitt har som uppgift att tillhanda hålla en gemensam metod för 
tillgång till Bluetooth basbandet. HCI ger ett kommando gränssnitt till basbandskontrollern, 
länkhanteraren och tillgång till konfigurations parametrar.  
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Figur 3. Illustrerar HCI gränssnittet. 

HCI ”firmware” implementerar de olika HCI kommandona till Bluetooth hårdvaran genom tillgång 
till basbands kommandon, länkhanterarens kommandon, hårdvarans statusregister, kontrollregistren 
och händelseregistren. Det existerar flera lager mellan HCI drivrutinen på systemet och HCI 
”Firmware” i Bluetooth hårdvaran. Den fysiska bussen (Host Control Transport Layer) drivrutinen 
ger de bägge nivåerna möjligheten att skicka/mottaga data utan att behöva känna till vad datan 
innehåller. 

Värden kommer att få asynkrona notifikationer om HCI händelsen oberoende av vilket ”Host 
Control Transport Layer ” som nyttjas. HCI händelser används för att berätta för värden när något 
händer, när en sådan händelse upptäcks av värden så kommer värden att läsa igenom paketet för att 
avgöra vilken händelse som inträffat.  

 

”Host Controller Transport Layer” är transport lagret mellan värd kontroll drivrutinen och värden, 
målet med detta transportlager är att vara genomskinligt. Värdkontroll drivrutinen (Host Controller 
driver) ger ett gränssnitt till kontrollen, drivrutinen skall vara oberoende av den underliggande 
transport teknologin. Inte heller skall transporten kräva någon insyn i datan som värdkontrollen 
skickar till kontrollen. Detta gör det möjligt för HCI eller kontrollen att uppdateras utan att påverka 
transportnivån.  

 

HCI har två typer av flödeskontroll ”Host to Controller Data Flow Control” och ”Controller to Host 
Data Flow Control”.  ”Host to Controller Data Flow Control” används i riktningen från värd till 
kontroll, huvudsyftet här är att undvika att kontrollens databuffrar inte blir överfyllda med ACL 
data som skall till en annan enhet som av någon anledning inte skulle svara. Detta är värden som 
sköter kontrollens databuffrar.  För ”Controller to Host Data Flow Control” så kan det ibland vara 
nödvändigt att i vissa fall ha flödeskontroll även i den andra riktningen. Här kan kommandot ”Set 
Host Controller To Host Flow Control” användas för att starta och stänga av flödeskontrollen i den 
riktningen. [14] 

2.2.2.5 L2CAP Layer 
Det sista av de fyra grundnivåerna heter L2CAP nivå, denna nivå innehåller två block ”L2CAP 
Rescource Manager” och ”Channel Manager”.   ”L2CAP Resource Manager” hanterar ordningen på 
inskickandet av PDU fragment till basbandet och en del relaterade schemaläggningar mellan olika 
kanaler för att se till så L2CAP kanaler med QoS ansvar inte nekas tillgång till den fysiska kanalen 
på grund utav brist på resurser hos Bluetooth kontrollen. Anledningen till att detta krävs är för att 
arkitekturen inte tar hänsyn till att Bluetooth kontrollen har obegränsad buffring eller att HCI är en 
koppling som har obegränsad bandbredd.  
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L2CAP resurshanterare kan även kontrollera så att den trafik som applikationer skickar med 
L2CAP ”SDU” följer de regler som sattes upp i QoS som har förhandlats fram. Den generella 
Bluetooth data transportmodellen antar att applikationer beter sig som de ska och definierar därför 
inte hur en implementation skall hantera med detta problem.  

 

”Channel Manager” är det andra blocket på L2CAP nivån, detta block har hand om skapandet, 
hanterandet och förstörande av L2CAP kanalernas transport av serviceprotokoll och applikationers 
data strömmar. ”Channel Manager” använder L2CAP protokollet för att kommunicera med en, 
”Channel Manager” på en annan enhet, för att kunna skapa dessa L2CAP kanalerna och koppla de 
till sina respektive slut punkter för de rätta entiteterna. ”Channel Manager” kommunicerar även med 
den lokala länkhanteraren för att skapa logiska länkar samt konfigurera dessa länkar att 
tillhandahålla den efterfrågade QoS för den typ av data som transporteras.   

   

”Logical Link Control and Adaptation Protocol” (L2CAP) stödjer protokoll på högre nivåer med 
”multiplexing”, paket segmentering, åter ihop sättning av paket och kan även vidarebefordra QoS 
information. L2CAP gör det möjligt för andra protokoll och applikationer att skicka och motta 
högre nivåers datapaket ”L2CAP Service Data Units” (SDU) på upp till 64 kilobytes längd.  

L2CAP tillåter även flödeskontroll på varje kanal samt omsändning via flödeskontroll och olika 
omsändningslägen.  L2CAP tillhandahåller även så kallade L2CAP kanaler, dessa kanaler kopplas 
mot L2CAP logiska länkar med stöd av ACL logisk transport.  

 

L2CAP baseras på ett koncept med kanaler, där varje kanals slut punkt refereras till av en 
kanalidentifierare (CID). CID är ett lokalt namn för en logisk kanals slut punkt i en enhet. En enhet 
kan tilldela CID som är relativ till den enskilda enheten och även oberoende av andra enheter 
(förutsatt att den inte behöver använda en av de reserverade CID).    

. 

 
Figur 4. demostrerar hur L2CAP pratar med andra enheter. 

Kopplingsorienterade datakanaler representerar en koppling mellan två enheter där CID identifierar 
varje slutpunkt på kanalen. De icke kopplingsorienterade kanalerna begränsar dataflödet till en 
riktning, dessa kanaler används för så kallade kanalgrupper där CID från källan representerar en 
eller flera enheter. Som det nämndes tidigare finns det även reserverade kanaler, ett exempel på 
detta är signaleringskanaler. Dessa kanaler används vid skapandet och uppkopplingen av 
kopplingsorienterade datakanaler och för att förhandla förändringar i karaktären av 
kopplingsorienterade och icke kopplingsorienterade kanaler.  
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L2CAP har 3 olika lägen, dessa är: grundläggande L2CAP läge (samma som L2CAP 
specifikationen i Bluetooth v1.1), Flödeskontroll läge och ett omsändningsläge.  

L2CAP är paket baserat, men följer en kommunikationsmodell baserat på kanaler, en kanal 
representerar ett data flöde mellan L2CAP entiteter i olika enheter. Dessa kanaler kan som sagt vara 
antingen kopplingsorienterade eller icke kopplingsorienterade.  

 

Alla signaleringskommandon skickas till signaleringskanalen med CID 0x0001, denna 
signaleringskanal är tillgänglig så fort som en ACL logisk transport är igång och L2CAP trafik är 
startad på den L2CAP logiska länken. Man kan skicka flera kommandon i ett 
signaleringskommando (C-frame), dessa kommandon tar formen av förfrågningar och svar. Alla 
L2CAP implementationer stödjer mottagandet av ”C-frames” med en ”payload” längd som inte 
överstiger den signalerande MTU. Minsta stödda ”payload” längd för en ”C-frame” är 48 byte.  
L2CAP implementationen ska inte nyttja ”C-frames” som överstiger MTU på enheten, skulle detta 
ske så ska mottagande enhet skicka ett ”Commando Reject” som innehåller de stödda MTU 
storlekarna. Det finns tillval som utökar konfigurationsparametrar, dessa tillval skickas som 
informationselement innehållande tillvals typ, längd och en eller flera tillvals fält. [13][15] 

 

2.2.3 Protokoll  
Protokoll beskriver hur data skall hanteras när den ska skickas mellan olika enheter med andra ord 
det är ett på förväg bestämt format för att skicka data. Protokollen specificerar exempelvis om 
någon felkontroll skall användas, iså fall vilken etc. De specificerar även om data skall 
komprimeras, vilken algoritm skall användas, en annan sak kan vara hur en sändande enhet skall 
signalera för att indikera att den har skickat sitt meddelande m.m. Protokoll tas upp i denna rapport 
då det är ofta dessa som är en attackerares väg in. Anledningen till detta är att det ofta är upp till 
tillverkarna av sina enheter att själva implementera de protokoll som de behöver för sin produkt, 
detta kan leda till dåliga implementationer som ger attackerare en väg in i enheten.  

Bluetooth har flera protokoll och det finns möjlighet att lägga till flera, på grund utav detta så 
kommer endast de vanligaste att tas upp, dessa protokoll är:” RFCOMM” med TS 07.10, 
”Telephony Control Protocol” (TCP), ”Object Exchange” (OBEX), ”Bluetooth Network 
Encapsulation Protocol” (BNEP), ”Audio/Video Distribution Transport Protocol” (AVDTP) och 
”Audio/Video Control Transport Protocol” (AVCTP). [16] 

2.2.3.1 RFCOMM 
RFCOMM emulerar en seriell kabel till en RS-232 seriell port, det används för att tillhandahålla en 
seriell dataöverförning. Exempel på produkter som kan nyttja RFCOMM är skrivare, modem, 
stationära datorer och bärbara m.m. Genom att tillhandahålla simulering av en seriell port så stödjer 
RFCOMM gamla applikationer som förlitar sig på seriellaportar, den stödjer även OBEX 
protokollen samt många andra protokoll. Protokollet stödjer även upp till 60 samtidiga 
uppkopplingar mellan två enheter, detta är dock beroende på de individuella implementationerna i 
enheterna.   

  

Som sagt RFCOMM är till för att ge applikationer som nyttjar seriellaportar möjlighet att använda 
Bluetooth, detta sker genom att kommunikationssegmentet är en Bluetooth länk mellan en enhet till 
en annan, så kallad (Direct Connect).    
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Figur 5. Illustrerar RFCOMM Direct Connect 

RFCOMM har även möjligheten att stödja andra konfigurationer exempelvis kan en enhet 
kommunicera via Bluetooth till en annan enhet som i sin tur tillhandahåller ett kablat gränssnitt till 
en tredje enhet.  

 
Figur 6. Illustrerar hur RFCOMM kan användas med gamla enheter som inte stödjer Bluetooth 

I dessa bilder så är typ 1 enheterna kommunikationsslutpunkter så som skrivare eller datorer medan 
typ 2 enheterna är en del av kommunikationssegmentet exempelvis ett modem. Värt att nämna är 

dock att RFCOMM protokollet inte bryr sig om vilken typ enheterna är. [17] 

2.2.3.2 TCP 
 

 
Figur 7. Illustrerar TCS i Bluetooth stacken 

TCP (Telephony Control Protocol) detta protokoll definierar hur kontrollsignaleringen för ett samtal 
skall se ut för att kunna skicka tal och datasamtal mellan Bluetooth enheter. De produkter som man 
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vanligen kan hitta TCP på är PDA och mobiltelefoner. TCS Binary (Bluetooth Telephony Control 
protocol Specification Binary) baseras på ITU -T rekommendation Q.931 vilket ger symetriska 
provisioner. Resultatet av detta blir en text som inte skiljer på användare, nätverkssida utan enbart 
mellan den utgående sidan och inkommande sidan. Med utgående sidan menas den sida som 
samtalet ursprungligen kom från medan den inkommande sidan är den som avslutar samtalet.  

När två enheter skall prata med varandra så använder TCS antingen ”Point to Point” eller ”Point to 
MultiPoint” signalering. ”Point to Point” signalering används när det är känt vilken enhet som ett 
samtal skall etableras till, signaleringen binds till en kopplingsorienterad L2CAP kanal.  

 
Figur 8. Illustrerar hur Point to Point signalering fungerar 

I bilden ovan kan man se hur ”Point to Point” är konfigurerat, det använder en signaleringskanal 
och en kanal för tal och data. När signaleringen är färdig på ”Point to Point” kanalen så skapas tal 
och datakanalen över vilken samtalet sedan går.  

 

När ”Point to MultiPoint” signalering nyttjas när det är okänt vilken enhet som ett samtal skall 
etableras till, i detta fall så binds signaleringen mot en icke kopplingsorienterad L2CAP kanal som i 
sin tur skickar ett så kallat ”piconet broadcast”. Ett exempel på detta kan vara en basstation för 
trådlösa telefoner som behöver skicka till alla telefoner inom räckhåll att ett samtal kommer. I 
bilden nedan kan man se hur ”Point to MultiPoint” fungerar.  

 
Figur 9. Illustrerar signalering i multi punkts konfiguration 

Här skickar enhet ett ut en enkel riktad kanal ”Point to MultiPoint” som frågar vilken enhet som 
skall ha samtalet. Den enhet som skall ha svaret svarar och en ”Point to Point” kanal skapas mellan 
basenheten och den svarande enheten (i detta fall enhet 3). När signaleringen är färdig på ”Point to 
Point” kanalen så skapas en tal och datakanal över vilket samtalet sedan går. [18] 
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2.2.3.4 OBEX 
OBEX (Object Exchange) är ett överförningsprotokoll som definierar dataobjekt men fungerar även 
som ett kommunikationsprotokoll som enheter kan nyttja för att skicka dataobjekten mellan sig. 
OBEX skapades ursprungligen för att stödja enheter med infrarödkommunikation för att låta dessa 
skicka en rad olika typer av data på ett resurseffektivt sätt, detta protokoll används nu även med 
Bluetooth. 

OBEX kan nyttjas av flera olika typer av enheter några exempel är: PC, PDA, mobiltelefoner. 
Användningsområde för OBEX kan exempelvis vara att synkronisera kalendrar över flera olika 
enheter med hjälp av OBEX. OBEX bygger på en klient - server modell, protokollet är oberoende 
av vilken typ av transportmekanism som nyttjas och vilket transport API som används. När en 
Bluetooth enhet vill etablera en OBEX session med en annan enhet så anses denna som klient 
medan den andra enheten blir server.  

OBEX protokollet skapar därefter ett objekt som fungerar som en lista över de mappar och filer som 
finns på server enheten. RFCOMM används huvudsakligen som transportnivå för OBEX. OBEX 
gör det möjligt för applikationer att jobba över Bluetooth stacken, när det kommer till enheter som 
är Bluetooth redo så stödjs endast kopplingsorienterad OBEX. Det finns 3 stycken applikations 
profiler som har utvecklats med OBEX dessa profiler inkluderar ”SYNC”, ”FTP” och ”OPP”. 
Profilerna heter ”Synchronization”, ”File Transfer” och ”Object Push”, ”Synchronization” gör det 
möjligt att jämföra 2 olika objektbibliotek, hitta skillnader och sedan slå ihop dessa bibliotek, ”File 
Transfer” har som uppgift att skicka och mottaga generiska filer på Bluetooth enheten och slutligen 
så har vi Object Push den är ett specialfall av ”File Transfer” profilen. Den ansvarar för att strömma 
objekt och alternativt hämta ursprungsobjekt.  I bilden nedan kan man se var i Bluetooth stacken 
som OBEX är placerat samt vilka applikationsprofiler som nyttjar den. Värt att nämna är att 
protokollet även kan prata med tjänsten ”Discovery DB”.  [19] 

 
Figur 10. Illustrerar hur OBEX ligger i Bluetooth protokollstacken.  

2.2.3.5 BNEP 
BNEP (Bluetooth Network Encapsulation Protocol) är ett protokoll som används för att transportera 
andra vanliga nätverksprotokoll över Bluetooth, exempelvis så kan man transportera Ethernet paket 
med hjälp av BNEP över Bluetooth. Protokollet används utav ”Personal Area Networking 
Profile”(PAN). BNEP använder kopplingsbaserade L2CAP kanaler för att transportera data. På 
bilden nedan kan man se hur BNEP ligger över L2CAP i Bluetooth stacken. [20] 
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Figur 11. Illustrerar BNEP över L2CAP 

Om man skulle vilja använda BNEP för att transportera Ethernet paket så fungerar det genom att 
BNEP tar bort och byter ut Ethernet paketets ”header” till sin egna BNEP ”header”. Därefter 
kapslas BNEP ”headern” och Ethernet paketets ”payload” in av L2CAP och skickas över Bluetooth 
mediet. Den största ”payloaden” som BNEP skall ta emot från högre lager är det samma som den 
framförhandlade L2CAP MTU varav det minsta värdet måste vara 1691, minus 191 bytes (187 byte 
om IEEE 802.1Q header används) som är reserverade för BNEP ”headern”. På detta sätt kan man 
försäkra sig om att det finns nog med buffertutrymme reserverat för att kunna skicka all BNEP data. 
Den minsta tillåtna ”Payload” som BNEP skall ta emot från högre lager är 0, BNEP behöver inte 
heller utöka ”Payloads” till Ethernets minsta storlek 46 bytes. Nedan kan man se hur ett BNEP 
paket ser ut när den transporterar ett Ethernet paket med hjälp utav L2CAP.  

 
Figur 12. Illustrerar hur ett Ethernet kan skickas via Bluetooth med hjälp av BNEP 

2.2.3.6 AVDTP 
AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) definierar hur A/V strömförhandling, 
etablering och sändning skall gå till.  Några exempel på saker som kan nyttja AVDTP är video 
kameror, datorer, TV m.m.  
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Figur 13. Illustrerar hur kommunikation går till när AVDTP nyttjas.  

I bilden ovan kan man se hur AVDTP används mellan 2 Bluetooth enheter. AVDTP tillämpar en 
”Point to Point ” signal över en kopplingsorienterad L2CAP kanal. L2CAP kanalen är uppsatt sedan 
tidigare mellan de två enheterna. L2CAP kanaler används då dessa är bäst lämpade för att stödja 
strömning av A/V distributionsdata, anledningen till detta är att L2CAP kanalerna är flexibla nog 
för att tillåta bandbredd att delas mellan A/V innehållsströmmar. A/V strömmar transporteras av 
pseudo- isokrona, L2CAP kanaler, även A/V signalering transporteras genom L2CAP kanaler. 
Denna signalering ger möjlighet till att upptäcka när en ström är inkommande, konfiguration, 
etablering och överförnings kontroll.  

 
Figur 14. Illustrerar AVDTP arkitekturen. 

I bilden ovan kan man se hur AVDTP, Bluetooth stacken och de övre lagren jobbar tillsammans. 
AVDTP ger tillgång till tre gränssnitt till de övre lagren och två gränssnitt till Bluetooth 
protokollstacken. Om A/V enhets detaljer skall hämtas av de övre lagren så kan dessa använda SDP 
gränssnitt som tillhandahålls utav Bluetooth stacken. När en A/V applikation vill transportera ljud 
eller videoströmmar över en Bluetooth länk så genomför AVDTP en A/V parameterförhandling. 
Beroende på resultatet av denna förhandling så transporteras ljud eller video strömmen. [21]   

2.2.3.7 AVCTP 
AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) beskriver den mekanism som gör det möjligt för 
olika A/V enheter att prata med varandra, exempel på sådana enheter kan vara en fjärrkontroll som 
nyttjar Bluetooth eller en TV med Bluetooth. Exempel på enheter som använder AVCTP är ju då 
som sagt TV, dator, video kamera m.m. AVCTP nyttjar ”Point to Point ” signalering över 
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kopplingsorienterade L2CAP kanaler som har etablerats sedan tidigare på enheterna. L2CAP nyttjas 
på grund utav möjligheten att strömma A/V innehåll och hantera kontroll på samma länk.  

 

AVCTP används när ett kommando meddelande och möjligen ett svar skall skickas mellan två 
Bluetooth enheter. Den enhet som påbörjar AVCTP transaktionen genom att skicka ett kommando 
kallas för kontrollern (CT) och enheten som mottar meddelandet kallas för målet (TG) för denna 
transaktion. TG kan sedan antingen skicka inget eller flera svar tillbaka till CT beroende på villkoret 
eller typen av den initierade transaktionen. I bilden här under kan man se det som har beskrivits 
ovan.  

 
Figur 15. Illustrerar kommunikationen mellan två enheter med AVCTP protokoll.  

Samtliga A/V protokoll specificeras individuellt så att en kontrollfunktion kan implementeras i en 
icke strömmande enhet medan en annan strömmande A/V enhet kanske inte stödjer A/V kontroller. 
Det är dock möjligt att detta protokoll kan koexistera i en enhet tillsammans med andra A/V 
protokoll och bör kunna dela en gemensam ACL länk. Nedan kan man se AVCTP stack 
arkitekturen. [22] 

 
Figur 16. Illustrerar AVCTP stack arkitekturen.  

 
2.2.4 Profiler 
Profiler är definitioner av hur olika applikationer kan kommunicera och specificerar det generella 
beteendet som förväntas av en enhet som använder den valda profilen. För att två enheter skall 
kunna kommunicera med varandra så gäller det att de stödjer de profiler som man tänker använda, 
gemensamt för alla enheter är att de stödjer ”General Access Profile” (GAP) och ”Service 
Discovery Application Profile” (SDAP).  
Det finns ett stort antal olika profiler till Bluetooth, vi kommer därför att gå igenom de vanligaste 
och ger dem en kortfattad beskrivning.  
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Tabell 1. Profiler 

Profil  Uppgift 

Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Beskriver hur ljud av stereokvalitet kan 
strömmas från en media källa till en högtalare. 
[16] 

Audio/Video Remote Control Profile 
(AVRCP) 

Har designats för att tillhandahålla ett 
standardiserat gränssnitt för att kontrollera TV, 
stereoutrustning eller andra A/V enheter. Denna 
profil gör det möjligt för en fjärrkontroll att styra 
all A/V utrustning som användaren har tillgång 
till förutsatt att denna använder Bluetooth. [16] 

Basic Imaging Profile (BIP) Definierar hur en bild enhet kan bli 
fjärrkontrollerad, hur bildenheten får printa och 
hur bildenheten får föra över bilder till ett 
förvaringsutrymme. [16]  

Basic Printing Profile (BPP) Gör det möjligt att skicka text, e-mail, v-cards, 
bilder och annan information till skrivare för 
utskrift. [16] 

Common ISDN Access Profile (CIP) Definierar hur ISDN signaler kan skickas över 
Bluetooth. [16] 

Cordless Telephone Profile (CTP) Definierar hur trådlösa telefoner kan 
implementeras över Bluetooth. [16] 

Dial-Up Network Profile (DUN) Tillhandahåller en standard som gör det möjligt 
att komma åt internet och andra 
uppringningstjänster via Bluetooth. [16] 

Fax Profile (FAX)  

 

Definierar hur en FAX gateway kan användas av 
en terminal enhet. [16] 

File Transfer Profile (FTP)  

 

Förklarar hur filer och mappar på en server enhet 
kan ses på en klient enhet. [16] 

General Audio/Video Distribution Profile 
(GAVDP) 

Ger basen för A2DP och VDP. Dessa i sin tur ger 
basen för system som är designade för att 
distribuera video och ljud-strömmar med 
Bluetooth. [16] 

Generic Object Profile (GOEP)  

 

Används för att flytta ett objekt från en enhet till 
en annan. [16] 

Hands-Free Profile (HFP)  

 

Beskriver hur en gateway enhet används för att 
motta och ringa samtal via en hands-free enhet. 
[16] 

Hard Copy Cable Replacement Profile (HCRP) Beskriver hur drivrutinsbaserad utskrift lyckas 
via Bluetooth. [16] 

 20



 

Headset Profile (HSP) Beskriver hur ett headset skall kommunicera med 
en Bluetooth enhet. [16] 

Human Interface Device Profile (HID) Definierar de protokollen, tillvägagångssätten 
och funktionerna som används av Bluetooth 
tangentbord, möss, pekdon och spel utrustning 
m.m. [16] 

Intercom Profile (ICP) Definierar hur två Bluetooth telefoner inom 
samma nätverk kan kommunicera med varandra 
utan att nyttja telefon eller mobil nätet. [16] 

Object Push Profile (OPP) Definierar rollerna mellan push servern och push 
klienten. [16] 

Personal Area Networking Profile (PAN) Beskriver hur två eller fler Bluetooth enheter kan 
bilda ett så kallat ad-hoc nätverk och hur samma 
mekanism kan användas för att koppla sig mot ett 
fjärrnätverk via en access punkt. [16] 

Service Discovery Application Profile (SDAP) Beskriver hur en applikation skall använda SDP 
för att upptäcka tjänster på en annan enhet. [16] 

Serial Port Profile (SPP) Definierar hur en virtuella seriellaportar skall 
sättas upp och koppla ihop två Bluetooth enheter. 
[16] 

 

Syncronization Profile (SYNC) Används tillsammans med GOEP för att göra det 
möjligt att synkronisera kalender och 
adressinformation, så kallade PIM (Personal 
Information Manager) objekt mellan olika 
Bluetooth enheter. [16] 

 

Video Distribution Profile (VDP) Definierar hur en Bluetooth enhet strömmar 
video över Bluetooth. [16] 

 

2.3 Hur har Bluetooth säkerhet sett ut tidigare?  
Här är en översikt över några av de kända säkerhetsproblemen med Bluetooth 

2.3.1 Version 1.0 
 

• Den unika unit key, kan återanvändas och är offentlig så fort den har använts, detta är ett hot 
mot anonymitet. [1] 
 

• Delning av unit key kan leda till avlyssning. [1] 
 

2.3.2 Version 2.0 
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• Krypteringskeystream upprepas. 
I krypteringsdelen i Bluetooth genereras det en keystream med slumpmässiga tecken som är 
kombinerad med den texten som ska krypteras. 
Om en anslutning varar mer än 23 timmar och 30 minuter, så kommer klockvärdet som 
behövs till ”keystream” generator i krypteringen att repetera, därmed generera en identisk 
”keystream” med den som användes tidigare i anslutning. Då kan en angripare lättare förstå 
hur man dekryptera den insamlade data. 
 

• Korta pin kod är tillåtet.[1] 
För att para sig med en annan enhet måste användare själva skriva in en pin kod som ska 
gälla för denna parning, den andra enheten måste skriva in samma kod. Problemet är att 
användare själv måste välja en pin kod, har man då bråttom eller är oförsiktig kan de finnas 
en tendens till att välja ett kort pin. 
Med korta pin koder kan en angripa lättare gissa sig till och då blir hans jobb mycket 
enklare. Människor har en tendens att välja korta lösenord, välj då pin koder som är 
tillräckligt slumpmässiga och långa. 
En lösning skulle kunna vara att detta autogenereras i mobilen. 

 
 

2.3.3 Andra sårbarheter 
 

• En enhet måste vara upptäckbar för att para ihop sig. [1] 
När man vill para ihop sig med en ny enhet måste båda enheterna vara upptäckbara, dessa 
enheter är då mer benägen att angripas, eftersom de är synliga. 
Den här funktionen gör attackerarens jobb mycket lättare för att se vilka som har sina 
Bluetooth igång. Ska man vara upptäckbar ska man vara det under en minimal tid. 
 

• Obegränsade parningsförfrågningar. [1] 
När man vill para ihop sig med en ny enhet så måste en förfrågning skickas. 
Problemet är att man kan i nu läget skicka hur många förfrågningar som helst, detta kan en 
angripare utnyttja genom att spamma flera förfrågningar eller skicka en förfrågning från en 
”spoofad” Bluetooth enhet adress.  
En lösning på problemet skulle kunna vara att ha en timeout som ökar varje gång man 
försöker para ihop sig. Så aktivera Bluetooth funktionen endast vid behov. 
 

• Dålig implementering av Bluetooth protokoll.  
Idag finns de massor av attackverktyg som riktar sig mot dåliga implementationer av 
Bluetooth protokoll. Vart problemet ligger kan vara svårt och peka ut, dåliga 
implementationer är väldigt svåra att förutse, men när de väl händer måste företaget agera 
snabbt för att åtgärda problemet. Idag finns det en uppsjö av attack program baserad på dålig 
implementation, ett exempel är Bluesnarfing som låter en angripare komma åt telefonen, 
Bluesnarf utnyttjar en dåligt implementation av OBEX protokoll.  
 

• Användarverifiering. [1] 
Bluetooth saknar i dagsläget användarverifiering, man riskera att bli offer för en så kallad 
falsk identitetsattack. Problemet är att användaren av enheten inte blir autentiserad, bara 
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själva enheten är det. Om en angripare stjäl din enhet kan angripare låtsas att vara den 
riktiga användare och börja kommunicerar med den stulna enheten. Med ett eget 
användarnamn plus lösenord skulle man kunna tackla problemet och göra det betydligt 
svårare för en angripare att sno telefonen och kunna starta en Bluetooth parning. 
 

• Bluetooth enhet adress, Integritet. [1] 
Varje Bluetooth enhet har en egen unik adress likt en MAC adress.   
Om Bluetooth enhetens adress fångas upp av en angripare kan detta resultera i en förlust av 
den personliga integriteten, angripare kan börja logga användares aktiviteter.  
Angripare kan även utnyttja adressen med hjälp av ”spoof” verktyg för att utföra andra 
attacker. 
 

• Denial-of-service (DoS) attack. 
En DoS attack hindra användare från att använda Bluetooth enheten, attacken går ut på att 
skicka många L2CAP ECHO förfrågningar till Bluetooth enhet. Problemet ligger i att 
Bluetooth enheten måste svara på dessa förfrågningar och tar den emot för många på en kort 
tid kan Bluetooth enheten kanske inte klara av att svara och i värsta fall måste användaren 
starta om enheten. 
 

• Räckvidd, Blue sniper rifle. [30] 
Bluetooth är tänkt till att användas för utbyte av data över korta avstånd för diskret och 
snabbt utbyte av data trådlöst. Skulle räckvidden förlängas skulle de bli lättare för en 
angripare att attackera och det vill vi inte. Klass 1 standarden har en räckvidd på cirka 100 
meter, vilket är långt nog för Bluetooth.  
John Heringen student vid University of Southern California tyckte inte detta, han 
utvecklade ett gevär liknade Bluetooth enhet med en räckvidd på1600m. Geväret gjordes av 
en ”yagiantenn”, kikar sikte och en kabel som går till en Bluetooth aktiverad laptop i en 
ryggsäck. Man kan då använda ett Blue sniper rifle till att attackera Bluetooth enheter på ett 
betydligt längre avstånd än vad standard enheterna skulle kunna. Detta proof of concept 
gjordes 2005 och skulle fungera än idag. 
 
 

2.4 Används någon kryptering och iså fall hur hanteras 
krypteringsnycklarna? 
 

I Bluetooth finns de tre olika krypteringslägen, ingen kryptering alls, data som överförs till en 
specifik enhet är krypterad eller att allt är krypterad. 

Krypteringen går till så här att i Bluetooth protokoll kan data krypteras i paketets payload, varje 
payload krypteras med en unik nyckel och denna krypteringsalgoritm kallas E0. [2] [3] 
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Krypteringsnyckel behövs för att dekryptera payloaden, den skapas genom länknyckeln kombinerad 
med E3 algoritmen. Varje gång kryptering behövs kommer krypteringsnyckel automatiskt att 
ändras. [3]  

Figur 17. Illustrerar hur krypteringnycklarna skapas.  

E0 algoritmen är indelad i tre delar[5] [2] [3]: 
• Payload key genereras. 
Payload key generator kombinera krypteringsnyckel (Kc), Bluetooth ”device adress” från master 
(address), klockslag från master klockan och ett slumpmässigt nummer (RAND) för att skapa en 
payload key som senare används i ”keystream” generatorn. [2] 
 
• Keystream genereras. 
En ”keystream” är en massa slumpmässigt valda tecken som är kombinerade med den text som ska 
krypteras, så med hjälp av ”keystream” kan man lösa krypteringen. I detta fall skapas en 
”keystream” baserad på en kryptografisk algoritm som kallas ”linear feedback shift registers” (LFSR). [1] 
 
• Kryptera/Dekryptera. 
 

 
 

 
 

Figur 18. Illustrerar hur krypteringen går till.  
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2.5 Finns det några allmänt tillgängliga attacker?  

2.5.1 BlueSnarf 
 
En BlueSnarf attack innebär att man får tillgång till otillåten information ifrån en enhet via 
Bluetooth anslutning. BlueSnarf utnyttjar svagheten i implementation av 
kommunikationsprotokollet OBEX (object exchange protocol) i Bluetooth. Ett exempel är att man 
vill skicka ett virtuellt visitkort (vCard) genom Bluetooth, då behövs de ingen autentisering mellan 
enheterna samt att vi säger att vi använder en osäker OBEX implementation för att skicka över 
visitkortet. Om det är rätt implementerat i OBEX protokollet ska endast ett vCards skickas genom 
OPP, många slarvar här och de kan leda till att man kan utnyttja svagheten. 
 
Vad som händer är att attackeraren utnyttjar sårbarheten i ett osäkert implementerat OBEX 
protokoll. Så fort attackeraren är ansluten så kan han utföra OBEX GET funktioner för att hämta 
data som finns på mobilen. Detta är en attack mot integritet och användare vet inte ens om att hans 
sms till exempel blir läst. 
Vad som är bra med denna attack är att de inte behöver paras ihop innan d.v.s. användare vet inte att 
attackeraren ansluter. [8] [7] 

2.5.2 BlueSnarf++ 
 
BlueSnarf++ är en förbättring på den tidigare versionen av BlueSnarf det vill säga att sårbarheten 
ligger fortfarande i en dåligt implementation av OBEX protokollet. Den största skillnaden med en 
BlueSnarf++ attack är att attackeraren får skriv och läs rättigheter på mobilens filsystem. Den 
ansluter dessutom genom OBEX FTP server för att lättare kunna styra filsystemet.  
Med denna attack kan attackeraren se alla filer på filsystemet och kan dessutom ta bort filer från 
filsystemet. Precis som med BlueSnarf så behöver man inte para ihop sig med enheten man 
attackera. [8] [7] 

 

2.5.3 BlueJacking 
 
BlueJacking är harmlöst och är egentligen inte en attack mot Bluetooth. Man använder Bluetooth på 
mobiltelefon för att sända så kallade ”vCards” som är avsett till att utbyta personlig information 
i form av ett elektroniskt visitkort.  
 
Varför det är klassat som attackprogram är för att de som blir utsatta för BlueJacking blir ofta 
förvirrade och tror att de har blivit infekterade av virus.[8] 
 
I dagens mobil kan man fortfarande skicka ”vCards” till enheter man tillåter para ihop sig. 
Det är inget stort hot i sig, det gäller bara att ha Bluetooth avaktiverad när du inte använder den. 

2.5.4 BlueSmack 
 
BlueSmack är en Denial of Service (DoS) attack mot aktiverade Bluetooth enheter. 
Attackeraren skickar flera L2CAP ECHO förfrågningar (ping) till offrets enhet, så småningom 
kommer enheten inte klara av så många förfrågningar och krascha. Användare kommer inte kunna 
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använda sin enhet och måste starta om den. Syfte är mer eller mindre hindra normal användning av 
enheten det vill säga en attack mot tillgänglighet. [6] 

 

2.5.5 Blooover 
 
Blooover är ett proof-of-concept verktyg som hjälper till att identifiera kända säkerhetsbrister i 
några modeller av mobiltelefoner. Blooover installeras på mobilen och behöver därför J2ME (Java 
2 Platform, Micro Edition). Dessutom kan man köra BlueSnarf och BlueBug på mobilen. 
De är bra attackprogram med ett verktyg som hjälper en att hitta säkerhetsbrister. [8] [7] 

Figur 19. Blooovers logga.   
 

 

 

2.5.6 BackTrack  

 
Figur 20. Backtrack logga. 

 
BackTrack är ett operativsystem baserad på linux kärnan som är riktad åt digital kriminalteknik och 
penetrationstestning. BackTrack kommer med en stor mängd säkerhetsrelaterade verktyg 
förinstallerade. För Bluetooth finns de flera program som skannar och attackerar. 

2.5.6.1 Btscanner 
Btscanner är ett verktyg som scannar efter Bluetooth enheter för att få ut så mycket information så 
möjligt utan att behöva para ihop sig, men dock måste enheten vara upptäckbar. Offret kommer inte 
veta att hans enhet har gett ut information. [26] 

2.5.6.2 Bluediving 
Bluediving är en samlings program med Bluebug, BlueSnarf, BlueSnarf + + och BlueSmack 
attacker implementerad.[6] 
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2.5.6.3 BlueMaho 
BlueMaho är ett samlingsprogram med olika attack mot Bluetooth i ett GUI gränssnitt. [25] 
 

2.5.6.4 Bluelog  
Bluelog skannar enheter i ett område så snabbt som möjligt. Till skillnad från andra Bluetooth 
skannrar så prioriterar den att hitta en enhet så fort så möjlig över någonting annat. [6] 

2.5.6.5 Redfang 
Redfang är ett verktyg som kan scanna och hitta icke upptäckbara Bluetooth enheter. [24] 
Som vi skrev tidigare i sårbarheter så har varje Bluetooth enhet har en egen adress likt en MAC 
adress. Vad Redfang gör är att den använder sig av en metod som kallas ”bruteforce”, ”bruteforce” 
testar alla möjliga kombinationer av Bluetooth adresser det vill säga, den börja från 0.0.0.0 och 
fortsätter uppåt. Redfang testar ifall adressen är vid liv och skulle den vara vid liv, skulle enheten på 
denna adress svara och om inte, tar den nästa i kombinationen och se ifall den är vid liv. Detta körs 
tills den har gått igenom alla möjliga kombinationer eller tills den avbryts av användare.  

2.5.6.6 Greenplaque. 
Greenplaque är en Bluetooth skanner som tar hjälp av flera Bluetooth enheter samtidigt för att hitta 
andra Bluetooth enheter. [6] 
 

2.5.7 BTCrack 
 
BTCrack är ett GUI baserat verktyg som kan överlista PIN koden och länknyckeln. 
Det är nämligen så här när man försöker para ihop två mobiltelefon genom Bluetooth behövs en 
nyckel så att inte vem som helst kan para ihop två enheter med varandra. 
BTCrack fungerar så att man rekonstruera PIN koden och länknyckeln som man sniffat under en 
parningsprocess mellan två enheter. Under parningsprocessen så ”brute forces’ar” man fram PIN 
koden och länknyckeln. 
 
För att fånga data från en parning process är det nödvändigt att ha en professionell Bluetooth 
analysator. [8] 

 

3 Resultat 
3.1 Tester 
 
Alla tester gjordes mot en HTC HD2 Android 2.2 (2009) samt en Sony Ericsson Xperia X1 
Windows mobile 6.1 (2008), vi kör på en bärbar Dell med BackTrack 5 R2 som operativsystem.   
Vi köpte även en extra Bluetooth USB dongle för att testa och se ifall vi får andra resultat. (Level 1 
Bluetooth 2.0 EDR Class 1 USB Adapter) 
 
 

Tabell 2. Resultat från attackprogrammen 
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Program: Version: Vad hände: Resultat: 

BlueSnarf 0.1 i Bluemaho, 
version syns 

inte i 
bluediving. 

Programmet testades via Bluediving 
och BlueMaho men var för 
ineffektiv mot testtelefonerna. Det 
beror helt enkelt på att 
testtelefonerna är relativ nya och 
OBEX protokollen är korrekt 
implementerad i dessa. Vi fick inget 
svar från programmet och 
testtelefonerna betedde sig normalt. 

Har inte fått det att 
fungera  

BlueSnarf++ 0.1 i Bluemaho, 
version syns 

inte i 
bluediving. 

BlueSnarf++ testades via Bluediving 
och BlueMaho men var ineffektivt 
mot testtelefonerna. Helt enkelt 
samma resultat som i bluesnarf, 
OBEX protokollen är helt enkelt 
korrekt implementerade. 

Har inte fått det att 
fungera 

BlueJacking Kräver endast 
två mobiler med 
Bluetooth för att 
testa ingen egen 

mjukvara.  

BlueJacking testades via HTC HD2 
mobilen. 
Vi gjorde så att vi parade ihop den 
med Xperia och börja sända vCards. 
Xperia tog emot vCardet som väntat 
och mycket mer hände inte. Vi 
skicka även roliga meddelade för att 
se ifall de också fungerade och de 
gjorde det. Detta kan användas som 
”social engineering”. 

Fungera 

BlueSmack Okänd, finns i 
Bluediving och 
bluemaho men 
version syns 

inte. 

BlueSmack testade vi mot Xperian. 
Vi kör programmet som det ska och 
ser att terminalen skriver ut L2CAP 
ECHO till Xperia. Men gav dock 
ingen märkbart skillnad i svarstider.  

Fungera 

Btscanner 2.0 Btscanner fungera utmärkt mot 
bägge testtelefoner. Btscanner 
fungera utmärkt mot bägge 
testtelefoner. Man får fram:  

• RSSI 
• Bluetooth device adress 
• HCI version 
• HCI funktioner 
• Vilken tillverkare 
• Först upptäckt och sist 

upptäckt 
• Sårbarheter 
• Tjänster   
• Telefons namn 
• Vilken enhet som upptäckte 

den 

Fungera 
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Bluediving 0.9 Bluediving har vi inte haft någon tur 
med. De är nämligen så att de 
kraschar så fort vi skannar efter 
Bluetooth enheter och vi vet inte 
riktig varför. Vi har testat 
programmet i BackTrack 5 R2 ner 
till BackTrack 4 och får samma fel.  
Vi har även kollat i koden lite för att 
se vad som kraschar men har inte 
lyckats åtgärda det. 
 
Felet vi får är: 
” Can't use string ("1") as a 
subroutine ref while "strict refs" in 
use at bluedivingNG.pl line 198.”. 
 
Detta fel skulle möjligen kunna vara 
hårdvarurelaterat.  

Har inte fått det att 
fungera 

Greenplaque 1.5 Trots två stycken Bluetooth 
mottagare/sändare lyckades inte 
programmet hitta synliga telefoner.  
 
Vi kan inte riktig förstå varför och 
dessutom har vi testtelefonerna på 
upptäckbar.  
Vi testade Btscanner för att 
dubbelkolla så att inte de var 
hårdvarufel, men Btscanner hittade 
telefonerna. Vi testade även 
Greenplaque i andra BackTrack 
versioner också men fungerade inte 
där heller. 

Har inte fått det att 
fungera 

BlueMaho 0.090330 BlueMaho skannings verktyg 
fungerade och den hittade andra 
Bluetooth enheter, dock så gick 
exploiten för testtelefonerna sämre. 
 
Greenplaque, BlueSnarf, 
BlueSnarf++ testades här också utan 
att lyckas men Redfang däremot 
tuggade på.  

Fungera, men 
en del exploiter 
fungera inte. 
Dessa exploits 
var följande: 

BluePIMp, 
Bluebugger v0.1, 
BlueZ hcidump 
v1.29 DoS PoC, 
helomoto , 
hidattack v0.1, 
Mode 3 abuse 
attack,  
Nokia N70 l2cap 
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packet DoS PoC, 
opush abuse 
(prompts flood) 
DoS attack och 
Sony-Ericsson reset 
display PoC.  

 
Redfang 2.5 Redfang fungerade och testar olika 

kombinationer. Eftersom man inte 
kan ändra sin ”Bluetooth device 
adress” på testtelefonerna eller över 
huvudtaget körde vi inte tillräckligt 
länge för att bekräfta. Men i teori ska 
det fungera. 

Fungera 

 

 
 

4 Diskussion 
Under projektets gång har vi stöt på ett antal olika utredningar huruvida hur Bluetooth kan anses 
säkert, några har gjorts från organisationer som exempelvis NSA medan andra har gjorts av 
högskoleelever. 

Den från NSA är mer ett allmänt råd om hur Bluetooth ska hanteras inom den amerikanska 
militären medan exempelvis ett arbete som har gjorts av Andreas Becker[8] går djupare in på 
ämnet. På många sätt liknar Andreas Becker[8] arbete de vi har gjort men med några viktiga 
skillnader, vi har testa en del program som även han har testa men vi har även provat nyare version 
av dessa. När han utförde sina tester 2008 som kom han till slutsatsen att det fanns uppenbara 
brister i säkerheten rörande Bluetooth några av dessa var enligt honom fall av falsk säkerhet medan 
andra brister ligger hos själva användaren, exempelvis menar han att största svagheten i Bluetooth 
säkerhet är användare själv då denna har möjlighet att exempelvis välja korta lösenord och har 
Bluetooth enheten synligt hela tiden mm. När vi gjorde våra tester av dem olika attack programmen 
så visade det sig att flera av dem var ineffektiva mot dagens mobiltelefoner, vi visade även att några 
av dem faktisk gjorde det som de påstod sig kunna göra, exempel på dessa program kan ses i 
tabellen nedan. 
Nedan kan man se ett utdrag av ett par program som vi testade under test, samtliga av dessa tabeller 
kan hittas i resultatdelen på sida 28.   

Tabell 3. Kort sammanfattning av fungerande informations insamlingsprogram.  

Btscanner 2.0 Btscanner fungera 
utmärkt mot bägge 
testtelefoner. Man får 
fram ”Bluetooth 
device adress”, HCI 
version, vilken 
tillverkare och telefons 

Fungera 
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namn med mera.  
Redfang 2.5 Redfang fungerade 

och testar olika 
kombinationer. 
Eftersom man inte kan 
ändra sin ”Bluetooth 
device adress” på 
testtelefonerna eller 
över huvudtaget körde 
vi inte tillräckligt 
länge för att bekräfta. 
Men i teori ska det 
fungera. 

Fungera 

 
 Värt att notera var att dessa program inte utförde någon direkt attack utan snarare samlade in 
allmänt tillgänglig data. Ett exempel på ett fungerande attackverktyg är DOS verktyget BlueSmack.  

Tabell 4. Fungerande attackverktyg. 

BlueSmack Okänd BlueSmack testade vi 
mot Xperian. Vi kör 
programmet som det 
ska och ser att 
terminalen skickar ut 
L2CAP ECHO till 
Xperia. Men gav dock 
ingen märkbart 
skillnad i svarstider.   

Fungera 

 

Vi har även haft en del program som har misslyckat att utföra vad de lovar detta berodde på allt från 
att programmet kraschar, inte ville köras eller helt enkelt inte kunde hitta enheter att angripa, 
exempel på detta kan man se i tabellen nedan.  

  

BlueSnarf Okänd Programmet testades 
via Bluediving och 
BlueMaho men var för 
ineffektiv mot 
testtelefonerna. Det 
beror helt enkelt på att 
testtelefonerna är 
relativ nya och OBEX 
protokollen är korrekt 
implementerad i dessa. 
Vi fick inget svar från 
programmet och 
testtelefonerna betedde 
sig normalt. 

Har inte fått det att 
fungera  
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Bluediving 0.9 Bluediving har vi inte 
haft någon tur med. De 
är nämligen så att de 
kraschar så fort vi 
skannar efter 
Bluetooth enheter och 
vi vet inte riktig 
varför. Vi har testat 
programmet i 
BackTrack 5 R2 ner 
till BackTrack 4 och 
får samma fel.  
Vi har även kollat i 
koden lite för att se 
vad som kraschar men 
har inte lyckats 
åtgärda det. 
Felet vi får är: 
” Can't use string ("1") 
as a subroutine ref 
while "strict refs" in 
use at 
bluedivingNG.pl line 

a 
 

198.”. 
Detta fel skulle 
möjligen kunna var
hårdvarurelaterat. 

Har inte fått det att 
fungera 

Greenplaque 1.5 ycken 

are 

ynliga telefoner.  

a på 

olla så 

e 
 i 

de inte där 
heller. 

fått det att 
fungera 

Trots två st
Bluetooth 
mottagare/sänd
lyckades inte 
programmet hitta 
s
 
Vi kan inte riktig 
förstå varför och 
dessutom har vi 
testtelefonern
upptäckbar.  
Vi testade Btscanner 
för att dubbelk
att inte de var 
hårdvarufel, men 
Btscanner hittade 
telefonerna. Vi testad
även Greenplaque
andra BackTrack 
version och men 
fungera

Har inte 
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För en mer detaljerad översikt om vad programmen som har tagits upp som exempel gör vänligen 
gå tillbaks till kapitlet om allmänna attackverktyg.  

Så baserat på vad våra testresultat visar oss, så är de attackprogram som fungerar felfritt idag 
skanningsverktyg, denial of service attacker och BlueJacking. Samtliga dessa program kan enkelt 
stoppas genom att bara slå av Bluetooth. Men om ni verkligen behöver kommunicera genom 
Bluetooth så bör ni vara förbereda på att följa några riktlinjer:  

• Låt inte Bluetooth vara igång när det inte används, detta är för att bland annat undvika att 
skanningsprogram ska hitta enhet och på så sätt kunna nyttja denna information till 
exempelvis DOS attacker i from av exempelvis BlueSmack. 

• När Bluetooth skall användas undvik då att ha korta pin lösenord, försök istället att använda 
ett lösenord med cirka 8 tecken och gör det så slumpmässigt som möjligt. Anledningen till 
att man skall nyttja långa PIN lösenord som är så slumpmässiga som möjligt är att det gör 
det svårare för en attackerare att antingen gissa sig till PIN, alternativt att det tar längre tid 
för ett ”brute force” program att klura ut PIN.  

• För att skydda kommunikationen, använd om möjligt full kryptering (säkerhets läge 3) på 
Bluetooth enheten. Anledningen till att nyttja full kryptering är att om en attackerare skulle 
avlyssna Bluetooth trafik så skulle data vara oigenkännlig i loggen hos attackeraren och 
därigenom värdelös, utan att först ha lyckats knäcka krypteringen.   

• Om en förfrågning skulle ske, acceptera den inte om du inte är säker på vem den kommer 
ifrån. Detta är för att undvika att en attackerare får tillgång till enheten vilket denna får om 
en parning går igenom.  

• En annan sak att göra är att hålla enhetens ”firmware” är uppdaterad, för att säkerhetskälla 
bästa möjliga skydd. Genom att nyttja den senaste ”firmware’n” så har tillverkaren kunnat 
åtgärda buggar och problem ibland annat implementationen av protokoll med mera. Detta 
leder i sin tur till ökad säkerhet, då varje bugg i mjukvaran är ett potentiellt hål som en 
attackerare kan nyttja för att ta sig in i enheten.   

• Om Bluetooth ska användas med enheter som den redan är parad med slå då av den 
automatiska enhetsupptäckaren. Anledningen till denna regel är att enheten inte behöver 
vara upptäckbar för enheter den redan är parad med och på grund utav detta kan den 
automatiska enhetsupptäckaren stängas av för att ytligare minska risken att en attackerare får 
reda på att enheten existerar.   

Förutsatt att man följer dessa riktlinjer så kan man baserat på de fakta vi har läst och observerat vid 
våra tester, så anser vi att Bluetooth är säkert. Värt att ha i åtanke är att detta arbete endast har 
fokuserat på en liten del av attackprogram som har varit allmänt tillgängliga. Detta betyder inte att 
det inte finns andra attacker mot Bluetooth, det är fullkomligt möjligt att det finns program som vi 
inte har hittat som fungera mot dagens Bluetooth enheter.  

 

5  Slutsatser 
Baserat på vad våra tester har visat oss så har Bluetooth förbättrat sin säkerhet med tiden och i 
dagens läge är det relativ säkert förutsatt att några enkla riktlinjer följs.  

Slutligen har vi kommit fram till några riktlinjer som vi anser bör följas vid användning av 
Bluetooth(se diskussion för detaljerad redovisning av riktlinjer) 
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Förutsatt att man följer dessa riktlinjer så kan man anse sig som säker mot de Bluetooth attackerna 
vi har hittat. Observera dock att detta inte betyder att det inte finns attacker mot Bluetooth som vi 
inte har hittat och det är fullt möjligt att dessa attacker är effektiva mot dagens Bluetooth enheter 
trots de riktlinjer vi har tagit fram.  

6 Framtida arbete 
Idéer och frågor som vi inte har hunnit kolla upp: 

•  Hur starkt är Bluetoothkryptering?  
Enligt en källa så har man försök sig på att attackera krypteringen[9].  

 

•  Buffer overflow attack på Bluetooth[10].  
Har någon vågat ge sig på det? Finns det färdiga verktyg?  
 

•  Trafik avlyssning 
Testa verktyget car whisperer[11].  
Ifall de funkar, vad sker? Vilka protokoll/profil utnyttjas? 
 

•  Brute-Force attacker/Cracka pin 
Enligt en av våra referenser så kan man cracka pin lösenordet men vi hann inte med och kolla hur 
de fungera[8]. I så fall vad händer? vad sker? Vilka protokoll/profil utnyttjas? 

 

 

 

 

7 Appendix 
 

spoof - en spoofingattack en attack där en person eller ett program  

maskeras som en annan genom att ha förfalskat uppgifter eller lånad identitet på Internet, ofta i 
bedrägligt syfte. 

 

yagiantenn - En Yagiantenn är en radioantenn med riktadverkan, både för att sända och mottaga 
med. 

 

payload - Data last i ett paket 

 

firmware - är en mjukvara som är inprogrammerad i hårdvara, ofta i ROM eller flashminne. En 
vanlig användning av firmware är i BIOS. 
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pseudo slumpad - är en algoritm som generera slumptal, med pseudo menar man att slumptalen är 
förutsägbar. 

 

pseudo isokrona - En signal, som endast ändrar tillstånd i förutbestämda intervall under styrning av 
en klocka. 
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