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Zadanie 1 (10 pkt) Bezpiecze«stwo Wrocªawskiego Roweru Miejskiego opiera si¦ o dwa rozwi¡-
zania: system ª¡cz¡cy aplikacje u»ytkowników ze stacjami, które steruj¡ elektronicznymi zam-
kami; oraz o system 4-cyfrowych zamków/zapi¦¢ b¦d¡cych zamontowanych w ka»dym z rowe-
rów. Rower mo»na zwróci¢ do stacji, w której wszystkie miejsca przy zamkach elektronicznych
s¡ ju» zaj¦te, poprzez przypi¦cie roweru zamkiem cyfrowym.

Celem tego zadania jest zbadanie poziomu bezpiecze«stwa stosowanych zamków cyfrowych
przed kradzie»¡ rowerów.

Cz¦±¢ I � zbieranie danych

1. Przez najbli»szy miesi¡c korzystaj (jak najcz¦±ciej) z rowerów miejskich. Podczas wy-
po»yczania, wy±wietlany jest m.in.:

(a) numer roweru,

(b) kod do zamka cyfrowego (widoczny na zrzucie ekranu powy»ej).

Notuj: dat¦ wypo»yczenia, numer roweru, kod zamka oraz:

(a) to, na jakiej warto±ci ustawiony jest obecnie dany zamek (na zdj¦ciu powy»ej jest
ustawiony na 1659),

(b) to, czy dany rower zamkni¦ty jest za pomoc¡ zamka eletronicznego (I kategoria) czy
wyª¡cznie za pomoc¡ zamka �zycznego (II kategoria).

2. Prze±lij wyniki (po co najmniej 15 unikalnych numerów rowerów z ka»dej kategorii)
[adres serwera i format zostanie podany/okre±lony wkrótce].

Cz¦±¢ II - analiza danych

1. Zapoznaj si¦ z metodologi¡ i wnioskami z pracy Cracking Android pattern lock in �ve

attempts [1].

2. Spróbuj znale¹¢ rozkªad wg jakiego u»ytkownicy ustawiaj¡ (zostawiaj¡) zamek (w zale»-
no±ci od wyj±ciowego kodu). Jak ten rozkªad ró»ni si¦ w zale»no±ci od tego, czy rower
jest zamkni¦ty �elektronicznie� (kategoria I) czy ��zycznie� (kategoria II)?

3. Dla zebranych danych policz entropi¦ w obu kategoriach. Jak bardzo ró»ni¡ si¦ wyniki?
Sk¡d mog¡ bra¢ si¦ ró»nice? Dla zebranych danych w II kategorii, ile ±rednio prób



potrzebowaªby zªodziej do odczepienia roweru?1

Cz¦±¢ III - dalsze rozwa»ania

1. Zastanów si¦ jak zaobserwowane w tym przykªadzie zachowanie u»ytkowników mo»e
wpªyn¡¢ na bezpiecze«stwo systemów, w którym u»ytkownicy mog¡ wybra¢:

(a) 4-cyfrowy PIN,

(b) 8-cyfrowy PIN,

(c) 8-znakowe, alfa-numeryczne hasªo,

(d) . . .

2. Zastanów si¦, w jaki sposób zlecaj¡cy zebranie danych mog¡ wykry¢ osoby, które danych
nie zebraªy, tylko samodzielnie je wytworzyªy/wylosowaªy?
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1Dla uzyskania lepszych wyników, mo»ecie si¦ równie» dobiera¢ w wi¦ksze grupy (ale nie wi¦ksze ni» 10 osób) i
agregowa¢ zebrane dane.


