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Study and Analysis of GSM Network 
Vulnerability Problem for Denial of 

Service Attacks 
 

Daniel SIMION, Ilie FINIŞ, Adrian GRAUR 

Abstract—The GSM (renamed Global System for Mobile 
communications) initiative gave the European mobile 
communications industry a new pulse. Being one of the most 
used wireless technologies – in European mobile – GSM can have 
vulnerabilities in infrastructure. Radio resources are limited and 
this is a serious reason for increasing the importance of security. 
Attacks on GSM networks can cause serious damage such as 
social impact or losses of incomes. In most cases we are dealing 
with a vulnerability to Denial of Service (DoS) attacks. The 
present work emphasizes the problem of GSM networks 
vulnerability to DoS attacks, and makes proposals to improve 
security against these attacks. 
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I. INTRODUCERE 

N
Eu

A dintre cele mai folosite tehnologii wireless din 
ropa - în domeniul telefoniei mobile - este GSM-ul 

(Global System for Mobile Communications). Acesta este 
reprezentat prin standardul elaborat de European 
Telecommunications Standards Institute (ETSI) pentru 
telefoanele mobile digitale.  

Succesul standardului GSM s-a datorat unei strânse 
colaborări între industrie, cercetare şi reglementare la nivel 
paneuropean. În anii ’80, standardizarea GSM a fost 
promovată cu ajutorul cooperării europene în ştiinţă şi 
tehnologie. Comisia Europeană a susţinut proiectul GSM, iar 
în 1987 ţările europene au aprobat propunerea Comisiei de a 
se rezerva banda de 900 MHz pentru serviciile GSM, 
pregătind terenul pentru răspândirea rapidă a tehnologiei 
GSM în toată Europa [1]. 

Viteza de comunicaţii standard a protocolului este de 9,6 
kbps sau 14,4 kbps. Există multe variante ale acestui protocol 
funcţionând pe frecvenţele de 900Mhz sau 1800/1900 MHz 
[2]. 

Datorită cercetării comune şi forţei pieţei unice europene, 
standardul GSM este utilizat în prezent de 80% din reţelele 
mobile ale lumii. 

Ca parte a unui sistem larg de comunicaţii, datorită 
răspândirii şi valorii ridicate de piaţă de care se bucură, 
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reţelele GSM ar putea constitui puncte vulnerabile în 
infrastructură. Atacurile asupra reţelelor GSM pot cauza 
pagube importante, de la pierderi de venituri până la impacturi 
sociale, de aceea acţiunile de distrugere sunt tentante pentru 
atacatori. Raţiunile atacurilor asupra reţelelor GSM par a fi 
aceleaşi cu cele îndreptate împotriva reţelelor de calculatoare. 

Securitatea în GSM se referă doar la partea radio şi este 
proiectată astfel încât să împiedice doar atacatorii mai puţin 
experimentaţi. Deoarece resursele radio sunt limitate, sistemul 
GSM are facilităţi puternice de contabilizare a resurselor, dar 
în cazul unor terminale neconforme cu standardul, resursele 
se pot aloca abuziv, neputându-se face nimic pentru 
constrângerea şi recuperarea acestora. Lucrarea de faţă ridică 
problema vulnerabilităţii reţelelor GSM la atacuri DoS şi face 
propuneri de îmbunătăţire a securităţii în faţa acestor atacuri. 

În general, protocoalele de autentificare se bazează pe 
operaţii criptografice asimetrice şi pentru că acestea sunt 
operaţii complexe şi scumpe din punctul de vedere al 
resurselor, în cele mai multe cazuri avem de-a face cu o 
vulnerabilitate la atacuri de tip Denial of Service 
(DoS).Dezechilibrul între resursele alocate de client pentru 
execuţia protocolului şi cele alocate de server permite 
clientului să angajeze în mod repetat resurse importante ale 
serverului. Acest lucru se traduce prin posibilitatea încărcării 
deliberate de către atacator a serverului de autentificare cu 
cereri false pentru care se alocă resurse de calcul, în 
detrimentul cererilor legitime care sunt deservite într-un timp 
mai îndelungat sau în cazul extrem, deloc. 

 

II. ARHITECTURA SISTEMULUI GSM 

Arhitectura funcţională a sistemului GSM este divizată în 
trei subsisteme (Fig.1): subsistemul staţiilor mobile (MS), 
subsistemul staţiei de bază (BSS) şi subsistemul de reţea 
(NS).  

Fiecare subsistem este compus din entităţi funcţionale, care 
comunică între ele prin diferite interfeţe, folosind protocoale 
specifice [3]. 

Primul subsistem este alcătuit din staţiile mobile utilizate de 
către abonaţi. Staţia mobilă este formată dintr-un telefon 
mobil digital şi un card SIM. Microprocesorul SIM-ului este 
bazat pe un chip de silicon care rezistă la temperaturile între -
25 grade celsius şi +70 grade celsius, şi la o umiditate mai 
mare de 85%. 

U 
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Subsistemul staţiei de bază este compus din două părţi, 
BTS (Base Transceiver Station) şi BSC (Base Station 
Controller) [4]. Fiecare BTS gestionează protocoalele 
interfeţei radio (Um) cu toate staţiile mobile dintr-o celulă. 
BSC-ul administrează mai multe BTS-uri; controlează 
alocarea şi eliberarea canalelor radio şi realizează conectarea 
rapidă între celule. BSC coordonează resursele radio şi 
asigură legătura cu subsistemul reţea.  

 

 

Fig. 1. Arhitectura generală a reţelei GSM. 

Subsistemul reţea, a cărui parte principală este centrul de 
comutaţie pentru servicii mobile (MSC-Mobile services 
Switching Center), realizează comutaţia apelurilor între 
utilizatori mobili, dar şi între aceştia şi utilizatorii reţelelor 
fixe. MSC-ul generează toate înregistrările de plată, asigură că 
toate apelurile sunt transmise către abonaţi, oriunde s-ar afla 
ei, controlează schimbarea tarifului la şi pentru abonaţi, dar şi 
activităţile de migrare din interiorul zonei de serviciu pe care 
o acoperă, spre o altă celulă. De asemenea, MSC-ul mai 
furnizează şi următoarele servicii: înregistrarea, autentificarea, 
localizarea periodică, preluările şi rutina de apel a unui abonat 
ce se deplasează [5].  

HLR-ul este baza de date principală a abonaţilor. Acesta 
conţine detaliile despre identitatea fiecarui abonat, serviciile 
la care are acces şi locaţiile în care acesta a fost ultima dată 
înregistrat. Toate procedurile de administrare a abonatului 
sunt comunicate HLR-ului, unde sunt înregistrare până cand 
sunt cerute de o altă parte a reţelei mobile. 

VLR-ul înmagazinează temporar informaţii despre fiecare 
staţie mobilă în interiorul unei zone aprovizionate de MSC. 
Informaţia care este temporar memorată în VLR este 
suficientă ca să permită unei staţii mobile să dea sau să 
primească apeluri. Aceasta conţine identitatea staţiei mobile, 
zona în care a fost ultima dată înregistrată, servicii şi date ale 
abonatului. MSC-ul apelează VLR-ul de fiecare dată când 
staţia mobilă iniţiază un apel pentru a afla dacă au loc 
restricţii de apel. 

EIR-ul asigură că toate echipamentele mobile sunt valabile 
şi autorizate să funcţioneze pe PLMN (Public Land Mobile 
Network). 

 

Centrul de autentificare validează cartela SIM când aceasta  
este folosită de un echipament mobil corespunzător. 
Informaţia secretă care este stocată în AuC şi care este 
înregistrată şi în SIM este folosită pentru a îndeplini un calcul 
matematic complex. Autentificarea are loc dacă rezultatul 
acestor două calcule se potrivesc.  

Staţia mobilă şi staţia de bază comunică prin interfaţa Um, 
cunoscută şi ca interfaţă radio (air interface sau radio link) 
[6]. Subsistemul staţiei de bază comunică cu centrul de 
comutare al serviciilor mobile prin interfaţa A. 

Protocolul de semnalizare în GSM este structurat pe trei 
nivele respectând modelul de referinţă OSI, ca în Fig.2. 

Fig.2. Structura protocolului de semnalizare în GSM (adaptat din [7]). 

Nivelul 1 este nivelul fizic; acesta utilizează resursele radio, 
adică frecvenţele şi intervalele temporale (canale fizice). El 
include partea TDMA (Time division multiple access) pentru 
interfaţa radio şi respectiv partea MTP (Message Transfer 
Part), pentru legătura cu subsistemul de reţea. 

Nivelul 2 este nivelul legăturii de date. Pentru interfaţa Um, 
nivelul legătură de date este o variantă modificată a 
protocolului LAPD utilizat în ISDN, numit LAPDm (Link 
Acces Protocol for Dm). Prin interfaţa A este folosit 
protocolul CCITT nr. 7, iar comanda legăturii este realizată de 
protocolul SCCP (Signalling Connection Control Part).  

Nivelul 3 (nivelul reţea) al protocolului de semnalizare 
GSM se divide în trei subnivele: 

- gestiunea resurselor radio RR (Radio Resource 
management); 

- gestiunea mobilităţii MM (Mobility Management); 
- gestiunea conexiunii CM (Connection Management) 

[6]. 
 

III. SECURITATEA ÎN REŢELELE GSM 

În reţelele GSM, securitatea este implementată în 3 entităţi: 
1. în modulul de identitate abonat (SIM) - conţine 

IMSI (International Mobile Subscriber Identity), TMSI 
(Temporary Mobile Subscriber Identity), PIN (Personal 
identification number), MSISDN (Mobile Station Integrated 
Services Digital Network), cheia Ki de autentificare (64-biţi), 
cheia de cifrare (Kc) care generează algoritmul A8, şi 
algoritmul de autentificare A3.  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Mobile_Subscriber_Identity
http://www.mpirical.com/companion/Generic/TMSIdentity.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_identification_number
http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_identification_number
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2. în telefonul GSM - conţine algoritmul de cifrare A5. 
3. în reţea – care foloseşte algoritmii A3, A5 şi A8; Ki şi 

ID-urile sunt stocate în centrul de autentificare.  

Algoritmii A3 şi A8 sunt implementaţi pe SIM. Operatorul 
poate decide care algoritm să folosească. Implementarea unui 
algoritm este realizată independent de producători de 
componente hardware şi operatorii de reţea. 

A5 este un cifru flux. Acesta poate fi implementat cu 
eficienţă maximă pe partea hardware. A5 are mai multe 
versiuni: A5/1 (cea mai folosită astăzi), A5/2 (utilizată doar în 
unele ţări) şi A5/3 (este cea mai nouă versiune şi este bazată 
pe cifrul bloc Kasumi).  

Centrul de autentificare conţine o bază de date cu 
informaţii de autentificare şi identificare pentru abonaţi, 
inclusiv IMSI, TMSI, aria de localizare a identităţii (LAI) şi 
cheia de autentificare Ki. Acesta este responsabil de generarea 
(RAND), răspunsul (RES) şi de cheia de cifrare Kc, care sunt 
stocate în HLR/VLR pentru autentificarea şi criptarea 
proceselor.  

O mare problemă a reţelelor GSM constă în faptul că sunt 
folosite informaţiile stocate pe cartela SIM pentru a oferi 
autentificare şi criptare comunicaţiei. Criptarea GSM este 
aplicată doar la comunicaţiile între un telefon mobil şi staţia 
de bază, restul transmisiei prin reţeaua normală fixă sau releul 
radio fiind neprotejată. În aceste locuri transmisia poate fi 
uşor de ascultat sau modificat. Securitatea reţelelor GSM se 
referă doar la partea radio şi este proiectată să împiedice doar 
atacatorii mai puţin experimentaţi. Atacurile care cauzează 
întreruperi parţiale sau intermitente ale serviciului GSM sunt 
extrem de greu de depistat [8]. 

În unele ţări, criptarea staţiei de bază nu este activată, 
lăsând utilizatorul complet inconştient de faptul că transmisia 
este nesigură [9].  

 

IV. ATACURI DOS ÎN REŢELELE GSM 

O metodologie de clasificare a atacurilor GSM este derivată 
din software, poartă numele DREAD (potenţial de distrugere, 
reproductibilitate, exploatabilitate, utilizatori afectaţi, uşurinţa 
în descoperire) şi a fost abordată de Howard şi LeBlanc [10]. 

Acordând pentru fiecare vulnerabilitate un punctaj de la 1 
la 10 fiecarui factor al sistemului DREAD şi făcând media 
aritmetică a celor 5 punctaje obţinem scorul de risc. Factorul 
de risc DoS în cazul reţelelor GSM este prezentat în Fig. 3.  

Cele mai grave vulnerabilităţi ale reţelelor GSM se referă la 
atacurile DoS şi la posibilitatea ca apelurile să fie interceptate 
la momentul iniţierii lor [8]. 

Criptare GSM foloseşte o cheie secretă partajată. Dacă 
această cheie este compromisă, transmisia poate fi ascultată şi 
telefonul clonat (de exemplu identitatea unui telefon poate fi 
copiată).  

Convorbirile pot fi interceptate şi decriptate în 30 de 
minute cu un echipament de 700$ [11]. 

 
Fig. 3. Factorul de risc DoS în reţelele GSM [8]. 

Atacul de tip DoS are loc prin iniţierea unui apel fals a unui 
mobil, moment în care acestui apel i se alocă resurse radio. 
Repetând acest lucru, se epuizează resursele radio şi serviciul 
va fi imposibil de folosit, chiar şi pentru clienţii legitimi. 
Blocarea canalului de semnalizare poate fi cauzată de un 
atacator cu o staţie mobilă modificată [8] sau de cereri 
legitime [12]. 

În continuare este prezentat mecanismul care face GSM-ul 
vulnerabil în faţa atacurilor DoS (Fig.4): 

- MS-ul cere asignarea unui canal de control de la BSC; 

- BTS-ul decodifică mesajul CHANNEL REQUEST, 
calculează avansul de timp (adică distanţa MS - BTS) şi 
trimite informaţia completă către BSC printr-un mesaj 
CHANNEL REQUIRED. De asemenea, se indică tipul de 
serviciu solicitat; 

- după recepţionarea şi procesarea mesajului CHANNEL 
REQUIRED, BSC-ul informează BTS-ul despre ce tip de 
canal şi care număr de canal va fi rezervat în urma unui mesaj 
CHANNEL ACTIVE; 

- BTS-ul confirmă primirea mesajului printr-un mesaj 
CHANNEL ACTIVE ACKNOWLEDGE; 

- BSC-ul trimite către BTS mesajul IMMEDIATE 
ASSIGNMENT COMMAND, care la rândul său informează 
MS-ul de canalul alocat. 
 
 

 
Fig. 4. Procesul de asignare a unui canal în GSM [13]. 
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La cererea unui terminal mobil, BSC-ul alocă un canal de 
semnalizare din cele disponibile. În acest moment staţia 
mobilă este responsabilă de aderarea la restul protocolului, 
urmând a cere accesul la serviciu. Dacă staţia mobilă cere mai 
multe canale de semnalizare şi în nici una din cereri nu duce 
protocolul până la sfârşit, reţeaua se congestionează local 
(datorită numărului limitat de canale) şi cererile legitime sunt 
respinse (vezi Fig. 5). BSC-ul dezactivează cererile 
incomplete, eliberând resurse pe care nu le mai recuperează 
pentru că atacul nu este depistat. Canalele de trafic disponibile 
nu vor fi oferite clienţilor legitimi deoarece toate canalele de 
semnalizare sunt ocupate. 

 

 
Fig. 5. Atacuri Denial of Service (DoS) în reţele GSM. (adaptat din [15]). 

Întărirea în sine a securităţii SIM-ului nu este relevantă, 
întrucât atacul este asupra protocolului de iniţiere a apelului în 
sine şi nu asupra SIM-ului [8]. 

CHANNEL REQUEST are lungimea de 1 octet şi 
reprezintă primul mesaj trimis de telefonul mobil. Acesta 
conţine motivul cererii (răspuns la paging, apel de urgenţă, 
etc.) şi un identificator al tipului de canal pe care staţia mobilă 
îl preferă. Acest tip de abordare ridică o problemă; BSC-ul 
alocă resurse valoroase unei staţii mobile care ar putea să 
funcţioneze în afara standardului şi fără o autentificare în 
prealabil [15]. 

În timpul procesului de iniţiere a unui apel, în timpul VEA 
(Very Early Assignment), nu se efectuează autentificare sau 
cifrare [14]. 

Ca soluţie, pentru a preveni un potenţial atac DoS, trebuie 
să existe o formă minimă de autentificare la momentul cererii 
canalului de comunicaţie. La anumite intervale de timp, când 
se atinge un prag de congestie al celulei sau al unui grup de 
celule, BTS-ul va trebui să emită un mesaj care să conţină o 
valoare unică de 128 de biţi, cu o durată de viaţă redusă, 
similar cu cel folosit la autentificare. Durata de viaţă limitată 
este determinată de BSC. La generarea fiecărei valori, BSC-ul 
va precalcula răspunsul aşteptat pentru fiecare cheie de 
utilizator Ki, înregistrată în baza sa de date, pentru ca ulterior 

verificările răspunsurilor dispozitivelor mobile să se efectueze 
într-un timp relativ scurt. Valoarea de 128 de biţi este 
suficient de mare pentru a împiedica precalcularea unui spaţiu 
al cheilor statistic semnificativ; acesta este un plus având în 
vedere că puterea de calcul a terminalelor mobile este limitată. 
Staţia mobilă memorează ultima valoare primită, valoare care 
este folosită pentru cereri ulterioare de alocare de canal, pe 
perioada cât timpul de viaţă TTL (Time To Live) permite. 
Faza de preautentificare este identică cu autentificarea în sine. 
Pentru a evita congestionarea reţelei GSM, trebuie să scurtăm 
răspunsul aşteptat pentru fiecare cheie de utilizator Ki, la 16 
biţi din cei 32. În acest fel obţinem un spaţiu de 65536 de 
valori, spaţiu suficient pentru a evita potrivirile ocazionale în 
cazul în care un atacator iniţiază un atac de cereri false cu 
răspunsuri aleatoare.  

Mesajul CHANNEL REQUEST extins trimis prin canalul 
de acces aleator (RACH – Random Access Channel) trebuie 
să conţină motivul cererii resursei şi răspunsul de 
preautentificare pe cei 16 biţi propuşi. 

Pe RACH, mobilul comunică prin aşa-numitele rafale de 
acces (AB – Access Burst). Un atacator care încercă să 
lanseze cereri pentru care ghiceşte valorile de răspuns ar avea 
o rată de succes de 2-16. Având în vedere faptul că în sistemul 
GSM se pot efectua aproximativ 784.000 de rafale de acces 
pe RACH pe oră şi presupunând că un terminal mobil 
foloseşte toate aceste oportunităţi pentru a încerca ghicirea 
valorii de răspuns, vom avea în medie 784.000 * 2-16 ≈ 12 
ghiciri corecte pe oră, cantitate neglijabilă care nu permite un 
atac de tip DoS [15]. 

 

V. CONCLUZII 

Lucrarea de faţa este o sinteză a problematicii pe care le 
ridică atacurilor DoS asupra reţelelor GSM. Acestea sunt de 
departe cea mai gravă ameninţare pentru operatorii de reţea 
GSM.  

Pentru a ataca cu succes o reţea GSM, atacatorul trebuie să 
fie capabil să modifice codul firmware dintr-un telefon într-o 
manieră potrivită. Această sarcină nu este una simplă pentru 
că acest lucru necesită cunoştinţe temeinice ale codului, 
chestiunilor tehnice specifice GSM-ului şi ale implementării 
particulare a dispozitivului mobil. De asemenea atacatorul 
trebuie să mai cunoască şi topologia reţelei pe care vrea să o 
atace şi o simplă plimbare prin locurile populate este de ajuns 
pentru a depista locaţiile BTS-urilor. 

Pe parcursul acestui articol se analizează modul în care sunt 
afectate reţelele GSM de atacurile DoS, efectele pe care le are 
un astfel de atac şi riscurile la care sunt supuse aceste tipuri de 
reţele. Resursele din domeniul radio sunt alocate fără nici o 
autentificare prealabilă, lucru ce duce la blocaje dacă un 
singur client face cereri în masă cu scopul de a epuiza 
numărul de canale disponibile în celulă. 

Soluţia împotriva atacurilor DoS în reţelele GSM este 
preautentificarea. Pentru a lansa cu succes un atac de tip DoS, 
atacatorul trebuie aibă acces la un număr mare de chei de 
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utilizator Ki, valide şi înregistrate în reţea, deci să deţină 
informaţii din interiorul reţelei pe care să le folosească ulterior 
pentru a precalcula valorile de răspuns ale unui mesaj 
CHANNEL REQUEST (EXTENDED). Entitatea care are o 
listă cu astfel de chei este OMC-ul (Organizaţia Mondială a 
Comerţului) [15].  

Problemele de securitate ale GSM sunt numeroase, însă o 
încercare de a le rezolva pe toate în acelaşi timp ar fi sortită 
eşecului. 

Deşi tehnologia GSM are o vârstă şi tinde să fie înlocuită 
treptat de 3G, WiMax sau LTE, subiectul este şi va rămâne de 
actualitate pentru că noile tehnologii vor asigura acoperire 
doar local, în timp ce GSM-ul acoperă suprafeţele mari de 
teritoriu. 

REFERENCES 
[1] http://ec.europa.eu/romania/news/internet_mobil_ultrarapid_ro.htm 
[2] dr.ing. Dan Vasilache, ˝Plăţi Electronice˝, 2004, cap.7 
[3] http://www.ececs.uc.edu/~zhanghon/gsmoverview.htm 

[4] “Introducere în Sistemul Global pentru comunicaţii Mobile-GSM”, 
http://www.mobitel.ro/istoric/istoric.htm#a8 

[5] E. Marza, "Radiocomunicaţii mobile", EOU, Timişoara, 2001 
[6] John Scourias, "Overview of the Global System for Mobile 

Communications", 1997 
[7] “Wireless Communications Solution – Global System for Mobile 

(GSM)”, http://www.nuntius.com/solutions21.html 
[8] Valer Bocan, Vladimir Creţu, “Mitigating Denial of Service Threats in 

GSM Networks”, The International Conference on Availability, 
Reliability and Security (ARES), Wien, 2006 

[9] Vijay Kumar Garg, “Wireless Communications and Networking”, 2007 
[10] Michael Howard, David LeBlanc, “Writing Secure Code”, 2nd Edition, 

Microsoft Press, 2003 
[11] “Sistemul GSM are probleme de securitate”, 

http://www.financiarul.com/articol_330/sistemul-gsm-are-probleme-de-
securitate--convorbirile-pot-fi-interceptate-si-decriptate-in-30-de-
minute.html, 31 martie 2008 

[12] William Enck, Patrick Traynor, Patrick McDaniel, Thomas la Porta, 
“Exploiting open functionality in SMS capable cellular networks”, 12th 
ACM Conference on Computer and Communication Security, 2005 

[13] Gunnar Heine, “GSM Networks: Protocols, Terminology and 
Implementation”, Alcatel SEL Germany, 1998 

[14] Alcatel University, “Introduction to the Alcatel GSM Network”, 2003 
[15] Valer Bocan, “Contribţtii la creşterea disponibilităţii, scalabilităţii şi 

securităţii sistemelor de comunicaţie”, 2009, ISSN: 1842-7707 
 

http://ec.europa.eu/romania/news/internet_mobil_ultrarapid_ro.htm
http://www.ececs.uc.edu/%7Ezhanghon/gsmoverview.htm
http://www.nuntius.com/solutions21.html
http://www.infibeam.com/Books/search?author=Vijay%20Kumar%20Garg

	I. INTRODUCERE
	II. ARHITECTURA SISTEMULUI GSM
	III. SECURITATEA ÎN REŢELELE GSM
	IV. ATACURI DoS ÎN REŢELELE GSM
	V. CONCLUZII

