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 На сьогоднішній день розвиток інформаційних технологій, а точніше 
мобільних телефонів не стоїть на місці. Сучасні мобільні телефони здатні вести 
запис аудіоінформації на вбудований мікро-цифровий диктофон протягом 
чотирьох годин і більше, зберігати в пам'яті до п'ятисот фотографій, вести із 
збереженням відеозапис, тривалістю до однієї години, здійснювати передачу по 
радіо ефіру, аудіо і відео інформації в реальному часі та багато іншого.  

Відомо чимало методів прослуховування телефонних переговорів одним з 
яких є прослуховування за допомогою маленького «жучка» під назвою Bluetooth. 

У глобальному сенсі Bluetooth – це технологія бездротової передачі даних 
для різних пристроїв, які її підтримують: мобільних телефонів, PDA, ноутбуків, 
настільних комп'ютерів, принтерів, цифрових пристроїв і навіть побутової 
техніки. Матеріальне втілення Bluetooth – маленький чіп, що представляє собою 
високочастотний приймач малого радіусу дії, що працює в діапазоні частот ISM 
(Industrial, Scientific and Medical) 2.4465-2.4835 ГГц. Bluetoth-протокол, згідно з 
документацією, дозволяє обмінюватися даними на відстані не більше 15 метрів. 
Проте, протокол Bluetooth має масу вразливостей, і з часом небезпека лише 
зростає [1,2]. 

Для того, щоб визначити чи з вашим Bluetooth пристроєм на даний момент 
ніхто не працює, потрібно знати найбільш відомі види атак і знати як вони діють 
[3]. На рис. 1 наведена класифікація атак на технологію Bluetooth. 

 

 
 

Рис. 1. Класифікація атак на Bluetooth 
 

Принцип BlueSmack відомий вже досить давно під назвою Ping of Death. 
Якщо відправити довгий пакет, наприклад за допомогою утиліти l2ping, що 
входить до складу пакету BlueZ, то цільовий пристрій може мимовільно 
перезавантажитися. 
 Атака BlueSnarf використовується для спрощеного обміну «візитками» та 
іншими файлами, і за нормальних обставин працює цілком стабільно. Bluesnarf 
дозволяє отримати повний (RW) доступ до файлової системи пристрою, 
включаючи карти пам'яті, віртуальні і RAM диски і т.п.  
 У атаці HeloMoto імітується відправлення «візитки» і розривається 
з'єднання, не закінчивши його. У результаті, в списку «довірених пристроїв» 
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абонента з'являється телефон атакуючого, що дає можливість з'єднатися з 
сервісом гарнітури (Headset) і виконувати AT-команди (атака BlueBug). 

Атака BlueDump (Re-Pairing attack) заснована на методі підробки BT-MAC 
адреси з метою отримання привілеїв цього абонента MAC.  
 Атака CarWhisperer поширюється на автомобільні магнітоли з підтримкою 
технології Bluetooth, яка стає можливою за допомогою використання виробником 
стандартного і, як правило, незмінного pin-коду, наприклад 0000 або 1234. 

DoS атаки з використанням BSS (Bluetooth Stack Smasher) використовує 
неправильно сформовані L2CAP пакети для виключення, перезавантаження 
пристрою абонента. 

За допомогою перелічених атак, зловмисник зможе виконати набір 
довільного номера, відтворити дзвінок будильника або мелодії вхідного дзвінка, 
отримати інформацію про sim-карту, рівень заряду акумулятора, змінити мову в 
телефоні, читати список контактів, читати sms, увімкнути та вимкнути телефон, 
змінити режим роботи, блокувати телефон, змінити дату і час, запустити та 
видалити java додатки. 

Для захисту від перерахованих атак існують три режими захисту [4,5]: 
1. Автентифікація (впізнання). Завданням процесу пізнання є перевірка 

пристрою на те, що він дійсно той, за якого себе видає.  
2. Авторизація (дозвіл) – процес, в ході якого пізнаний bluetooth-пристрій 

визначає дозвіл на використання інформації і послуг. Є три межі довіри між 
пристроями Bluetooth: 

– Trusted (перевірений); 
– Non-trusted (недовірливий); 
– Unknown (невідомий); 
3. Кодування. Служба кодування Bluetooth має 3 режими. Перший режим 

не містить кодування, другий – кодує зв'язок з пристроями, але трансляції трафіку 
немає. У третьому кодуються всі види зв'язку. 
 Щоб забезпечити безпеку мобільного телефону з підтримкою технології 
Bluetooth потрібно застосовувати такі заходи: 

1. Завжди виключати Bluetooth, якщо в даний момент ви його не 
використовуєте. 

2. Ставити захисні коди. 
3. Не підтверджувати запити на підключення від незнайомих пристроїв. 
4. Встановити режим приховування для інших, хоча він не гарантує 

повного захисту. 
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