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Raspberry Pi -alustalle. Havainnointilaitteen kehitys pohjautuu aikaisemmin tehtyihin tutki-

muksiin langattomien laitteiden havainnoinnista. Työssä esitellään havainnointiin vaikutta-

vat tekijät WLAN- ja Bluetooth-teknologioiden osalta.  

Havainnoinnista saatava data tallennetaan palvelimelle. Palvelimelta dataa voi hakea tulos-

ten analysointiin tai visualisointiin. Tässä työssä on toteutettu havainnointi datalle visuali-

sointi. Visualisoinnin tarkoituksena on esittää käyttäjälle havaintoaseman löytämät laitteet 

sekä löytyneiden laitteiden määrän muutos havainnoinnin aikana. Tämä visualisointi on to-

teutettu verkkosivuna, joka on käyttäjälle helposti saatavilla internetin kautta.  

Työn tuloksena on kokonaisuus, mikä mahdollistaa WLAN- ja Bluetooth-laitteiden havain-
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In this bachelor’s thesis a wireless device detection station has been constructed on the Rasp-

berry Pi platform. The development of the station is based on previously conducted research 

on the topic of wireless device detection. This thesis also presents the factors that affect the 

discovery of devices in terms of WLAN and Bluetooth technologies.  

Data that will be generated in the detection phase is saved on a server. This data is available 

to the public for either analysis or visualization purposes. This thesis provides a visualization 

for the generated data. The purpose of the visualization is to show the user the devices de-

tected by the station and the change in the number of devices discovered by the station. This 

visualization is done as a webpage which is easily accessible to the user online.  

The result of the thesis is an entity that enables the detection of WLAN and Bluetooth de-

vices and enables the remote monitoring of the detection results. The thesis states that the 

detection can be improved by utilizing multiple detection devices. This allows a larger de-

tection area and devices to be tracked between the stations. However, the introduction of 

more than one detection station requires small changes both in the design of the detection 

station and in the database used to store the data.      
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1  Johdanto 

1.1  Tausta 

Langattomia yhteyksiä kuuntelemalla voidaan mahdollisesti seurata tilassa olevia tai sen läpi 

kulkevia langattomia laitteita. Langattomien laitteiden tunnistamisella on monia eri käyttö-

kohteita. Käyttökohteisiin kuuluu muun muassa alueen valvominen sinne kuulumattomien 

laitteiden varalta. Tätä valvontaa voivat suorittaa yritykset tai viranomaiset. Laitteita, joita 

yritykset eivät halua omiin tiloihinsa voivat olla esimerkiksi langattomat valvontakamerat, 

jotka nauhoittavat keskusteluja ja lähettävät ne eteenpäin. Esimerkkinä langattomien valvon-

takameroiden löytämisen tärkeydestä on Etelä-Koreassa tapahtuva salakuvaaminen [1]. 

Etelä-Korean tapauksessa hotellihuoneisiin oli piilotettu valvontakameroita, jotka lähettivät 

huoneesta senhetkistä videokuvaa ilman hotellihuoneen asukkaan suostumusta. Langattomat 

valvontakamerat käyttävät videon lähettämiseen muun muassa langatonta lähiverkkoa (eng. 

WLAN Wireless Local Area Network) tai Bluetooth-yhteyttä [2]. WLAN on arkikielessä 

tutummin tunnettu terminä Wi-Fi, joka on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki [3].         

Langattomia yhteyksiä kuuntelemalla voitaisiin myös mahdollisesti seurata tilan läpi kulke-

vien laitteiden määrää. Jopa 80 % suomalaisista omisti oman älypuhelimen vuonna 2018 [4], 

joten älypuhelin löytyy jo monelta suomalaiselta. Älypuhelimien kanssa voidaan käyttää 

langattomia oheislaitteita, kuten Bluetooth-kuulokkeita. Älypuhelimien levinneisyys ja nii-

den kanssa käytettävät oheislaitteet viittaavat siihen, että henkilökohtaisia langattomia yh-

teyksiä käyttäviä laitteita olisi Suomessa jo runsaasti. Älypuhelimien käyttämiä teknologi-

oita ovat mm. Bluetooth ja WLAN.  

Suomessa henkilökohtaisten langattomien laitteiden levinneisyyden perusteella ihmismää-

rää voisi arvioida havaittujen WLAN- ja Bluetooth-laitteiden avulla. Varsinkin tilan käyttä-

jämäärän arvioiminen on tärkeää, sillä sen avulla olisi mahdollista seurata tilalle asetettujen 

käyttäjämäärärajoitusten toteutumista. Tilan käyttäjämäärän arvioimista voisi käyttää hyö-

dyksi myös suosituissa tapahtumissa, joissa osallistujia pystyttäisiin ohjaamaan vähemmän 

ruuhkaisille alueille. Oletuksena WLAN- ja Bluetooth-laitteiden havainnoinnissa on se, että 

laitteiden WLAN- ja Bluetooth-yhteydet ovat kytkettyinä päälle.  
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Langattomien laitteiden tunnistamisella ja niiden määrän seuraamisella on siis monia eri 

käyttötarkoituksia. Jotta alueella olevia laitteita olisi mahdollista seurata ja tunnistaa, täytyy 

ymmärtää teknologiat, joita kuuntelussa seurataan sekä kehittää kuunteluun soveltuva ha-

vainnointilaite.  

 

1.2  Tavoitteet ja rajaukset 

Työn tarkoituksena on rakentaa WLAN- ja Bluetooth-laitteiden havainnointiasema Rasp-

berry Pi -alustalle, joka on yhden piirilevyn tietokone [5]. Jotta havainnointia voidaan to-

teuttaa, täytyy perehtyä havainnoinnissa käytettäviin teknologioihin. Työssä tutustutaan 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11-standardiin eli WLAN-tek-

nologian toimintaan. Työssä tutustutaan myös Bluetooth-teknologiaan. Tavoitteena on ke-

rättyä tietoa hyödyntäen ymmärtää, kuinka lähistöllä olevia WLAN- ja Bluetooth-laitteita 

voidaan havainnoida.  

Havaintoaseman tavoitteena on kuunnella sen ympäristössä olevia WLAN- ja Bluetooth-

signaaleja ja tallentaa niistä saatavia tietoja omaan tietokantaan. Raspberry Pi valikoitui työ-

hön, koska se tukee WLAN- ja Bluetooth-teknologioita. Raspberry Pi valikoitui myös työn 

jatkokehittämistä mielessä pitäen, sillä havaintolaitteita olisi mahdollista tuottaa useita kap-

paleita sen alhaisen hinnan vuoksi. Raspberry Pi:n eri malleja on myyty jo yli 30 miljoona 

kappaletta vuoteen 2019 mennessä [6]. Suureen suosioon nojaten voi olettaa, että sen eri 

malleille löytyy myös paljon valmiita avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, joita voi käyttää 

avuksi WLAN- ja Bluetooth-yhteyksien tarkkailemisessa. Toissijaisena tavoitteena on luoda 

tälle datalle visualisointi, josta näkyy havaitut laitteet. Työn rajoitteena on hyödyntää vain 

passiivista laitteiden skannausta, jolloin havaintolaite kuuntelee ympäristössä olevia signaa-

leja. 

Työssä vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

- Miten havainnoida WLAN- ja Bluetooth-laitteita? 

- Miten rakentaa WLAN- ja Bluetooth-laitteita havaitseva järjestelmä Raspberry Pi -

alustalle sekä, miten saatua havainnointi dataa voi visualisoida? 
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1.3  Työn rakenne 

Työn rakenne tulee seuraamaan kehittämistutkimusmetodia (eng. design science). Peffers et 

al. [7] määrittelevät sen koostuvat kuudesta eri vaiheesta: 

1. Ongelman määritys sekä johdatus aiheeseen 

2. Tavoitteen määritys 

3. Artefaktin suunnittelu ja kehitys 

4. Tuotetun artefaktin esittely ja testaus 

5. Arviointi 

6. Tulosten julkaisu. 

 

Ongelman määritys sekä motivointi aiheeseen käsiteltiin työn ensimmäisessä kappaleessa. 

Tavoitteen määritys tapahtuu taustateorian selvittämisellä sekä aikaisemmin toteutettujen 

tutkimusten kartoittamisella, mikä tehdään työn toisessa luvussa.  Kolmannessa luvussa tar-

kastellaan järjestelmässä käytettävien ohjelmistojen valinta sekä toteutettavan havaintolait-

teen suunnitelma. Neljännessä luvussa esitellään rakennettu havaintoasema, analysoidaan 

saatua dataa sekä esitellään datan visualisointiin kehitetty ratkaisu. Viidennessä luvussa ar-

vioidaan havaintoaseman toimivuutta, useamman havaintoaseman käyttämistä havainnoin-

nissa ja käydään läpi järjestelmän kehittämismahdollisuuksia. Kuudennessa luvussa on työn 

yhteenveto. 
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2  WLAN- ja Bluetooth-havainnointiin liittyvää teoriaa 

Tässä luvussa esitellään aluksi aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia, jotka liittyvät langattomien 

laitteiden havaitsemiseen. Luvussa esitellään myös WLAN- sekä Bluetooth-teknologian toi-

mintaperiaatteet. Luvun lopussa pohditaan, miten WLAN- ja Bluetooth-laitteita voidaan ha-

vainnoida.  

2.1  Aikaisempia tutkimuksia WLAN- ja Bluetooth-laitteiden havainnoinnista 

Aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia langattomien laitteiden havainnoinnista haettiin sekä Lut 

Primosta että Google Scholarista. Hakusanojen yhdistelminä käytettiin ”802.11 device de-

tection”, ”Wlan and Bluetooth device detection” sekä ”Bluetooth device detection”. Taulu-

kossa 1 esitellään tehdyistä hauista saadut tulosten määrät. Google Scholar ei anna tarkkaa 

tulosten määrää, vaan pyöristää tulokset lähimpään sataan. Saatuja julkaisuja silmäiltiin läpi, 

ja julkaisun tiivistelmän perusteella arvioitiin, mitkä työt otettiin lähempään tarkasteluun. 

Rajauskriteereinä oli, että julkaisija oli luotettava, työ ei ollut kandidaatin tutkinto, työssä 

tehtiin empiirinen kokeilu sekä työ käytti joko WLAN- tai Bluetooth-teknologiaa tai mo-

lempia. Saaduista tuloksista valittiin kolme tarkempaan tarkasteluun. Tarkasteluun valikoi-

tui kolme tutkimusta, koska nämä tutkimukset käsittelevät työlle olennaiset aihealueet, eli 

langattomien laitteiden havainnoinnin sekä havainnointiin vaikuttavat tekijät. Tutkimuksista 

opittiin tähän työhön muun muassa, miten tavallisella verkkokortilla voidaan vastaanottaa 

802.11-standardin kaikki lähettämät paketit sekä mitkä asiat vaikuttavat Bluetooth-laitteiden 

Medium Access Control (MAC) osoitteen vastaanottamiseen.   

Taulukko 1 Hakusanojen yhdistelmällä löytyneiden tulosten määrä sekä Lut Primosta että 

Google Scholarista 

Hakusanat Lut Primo (kpl) Google Scholar (kpl) 

802.11 device detection 7 747 ~ 60 900 

Wlan and Bluetooth device 

detection 

2 369 ~ 29 100 

Bluetooth device detection 22 552 ~ 116 000 
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Christoph Neumann et al. [8] tekemässä empiirisessä tutkimuksessa tutkittiin 802.11-stan-

dardin laitteita niiden lähettämien langattomien yhteyksien perusteella. Metodi kulkee ni-

mellä laiteen sormenjälkitunnistus (eng. device fingerprinting). He toteuttivat tutkimuksensa 

havaintolaitteella, joka käytti tavallista verkkosovitinta, jolla monitoroitiin 802.11-standar-

din lähettämiä paketteja. Verkkosovitinta käytettiin monitorointitilassa. Laitteen sormenjäl-

kimetodi koostuu heidän mukaansa kahdesta eri vaiheesta. Ensimmäinen vaihe on opettelu-

vaihe, jossa luodaan viitetietokanta ja toinen on havainnointivaihe, jossa saatua dataa verra-

taan viitetietokantaan. He tutkivat 802.11-standardia käyttävien laitteiden lähettämien ke-

hysten siirtonopeutta, kokoa, saapuvien kehysten välistä aikaa, kehyksen lähettämiseen me-

nevää aikaa sekä aikaa, jonka aikana laite saa lähettää viestejään kanavalla.  Näitä arvoja 

mittaamalla ja tutkimalla he päätyivät siihen tulokseen, että saapuvien kehysten välisen ajan 

tarkkaileminen antoi parhaimman tuloksen laitteiden tunnistamisessa vaikeissakin havain-

nointiolosuhteissa. Heidän tekemänsä työ eroaa tästä työstä siltä osin, että tämän työn tar-

koituksena ei ole luoda tietokantaa, jonka pohjalta lähteä tunnistamaan havaittuja laitteita, 

vaan tarkoituksena on luoda tietokanta havaituista laitteista sekä visualisoida havaitut lait-

teet. Tutkimus eroaa tästä työstä myös siksi, että Neumann et al. [8] kuuntelivat vain 802.11-

standardiin kuuluvia paketteja. Neumann et al. tutkimuksesta opittiin tähän työhön se, että 

kaikki 802.11-standardin lähettämät paketit voidaan saada vastaan käyttämällä verkkokorttia 

monitorointitilassa. Tätä tietoa tullaan hyödyntämään tässä työssä. Tutkimuksesta opittiin 

myös se, että laitteen sormenjälkitunnistuksen avulla voidaan tunnistaa laitteita, jotka käyt-

tävät satunnaista MAC-osoitetta. Satunnaisen MAC-osoitteen käyttämisellä voidaan pyrkiä 

välttämään laitteen seuraamista, jossa laitteen muuttumatonta MAC-osoitetta seurataan [9].    

Takahiro Tsubotan ja Toshio Yoshiin tekemässä tutkimuksessa [10] selvitettiin, mitkä tekijät 

vaikuttavat liikkeessä olevien Bluetooth-laitteiden havainnointiin. Tutkimuksessa tehtiin 

useita havainnointitestejä, joissa Bluetooth-skannerilla pyrittiin havainnoimaan liikkuvan 

auton navigaatiojärjestelmän lähettämiä Bluetooth-paketteja. He käyttivät skannerina 

Android käyttöjärjestelmälle kehitettyä sovellusta. Tutkimuksessa tärkeänä huomiona tuli 

esille, että MAC osoitteen lukemiseen liikkuvasta Bluetooth-laitteesta vaikuttaa suunta, mi-

hin laite on matkalla, nopeus jolla laite liikkuu sekä se, kuinka usein havaintoja tehdään. 

Tutkimuksessa kehotetaan sijoittamaan havaintolaite matalammalle tasolle, jotta todennä-

köisyys tehdä havaintoja nousisi. Tutkimuksessa kuitenkin todettiin, että käytännön tilan-

teessa liian matalalla oleva havaintolaite kärsii samalla korkeudella olevista esteistä, mitkä 

häiritsevät pakettien kuuntelemista. Tässä työssä tullaan ottamaan huomioon tutkimuksessa 
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todettu havaintolaitteen korkeuden merkitys, jotta saataisiin mahdollisimman suurella toden-

näköisyydellä tehtyä havaintoja. Tutkimuksessa mainittuun havaittavan laitteen nopeuteen 

ja suuntaan ei tässä työssä voida vaikuttaa, sillä tarkoituksena on kuunnella muita lähellä 

olevia laitteita. Voitaisiin olettaa, että tutkimuksessa esille tulleet Bluetooth-havainnointiin 

vaikuttavat asiat vaikuttaisivat myös WLAN-laitteiden havainnointiin. Oletus perustuu sii-

hen, että havainnointiin vaikuttavat asiat eivät varsinaisesti ole Bluetoothille ominaisia, ku-

ten havainnoitavan laitteen suunta sekä nopeus tai havainnointilaitteen ja havaittavan laitteen 

välissä olevat esteet. Työn teoriaosuudessa kuitenkin mainitaan myöhemmin, että Bluetooth 

ja WLAN lähettävät signaaleja eri voimakkuuksilla, mikä puolestaan voi vaikuttaa siihen, 

kuinka hyvin WLAN-laitteiden signaalit voivat läpäistä esteitä verrattuna Bluetooth-signaa-

leihin.  

Guido Zanettin ja Claudio Palazzin julkaisussa [11] esitellään heidän tekemänsä sovellus 

nimeltään Laurin, joka pystyy kuuntelemaan 802.11-standardin lähettämiä paketteja ilman, 

että laite menettäisi verkkoyhteyttään. Sovellus on vuodelta 2010, jolloin vastaavanlaista 

toteutusta ei julkaisun mukaan vielä ollut. Tässäkin tutkimuksessa tuli ilmi, että 802.11-stan-

darin kehyksiä voi ottaa vastaan käyttämällä verkkokortin monitorointitilaa. Tätä tietoa tul-

laan käyttämään työssä rakennettavassa havaintolaitteessa. Havaintolaitteessa on myös tar-

koitus käyttää hyväksi Laurin tapaisia sovelluksia, joiden avulla voidaan käyttää havainto-

laitteen verkkokorttia WLAN-yhteyksien kuuntelemiseen sekä tallentaa saatua dataa saman-

aikaisesti joko lokaaliin tai internetissä olevaan tietokantaan. Tutkimuksessa ei otettu kantaa 

sovelluksista, jotka ovat tarkoitettu Bluetooth-laitteiden kuunteluun. 

 

2.2  WLAN  

WLAN tarjoaa nimensä mukaisesti verkkoyhteyden langattomasti käyttäjälle jatkamalla esi-

merkiksi kiinteää verkkoa langattomien yhteyspisteiden (eng. Access Points) avulla [12]. 

IEEE kehitti kansainvälisen 802.11-standardin vuonna 1997 WLAN-verkoille [13]. Stan-

dardi käsittelee OSI-mallin kahta alinta kerrosta, eli fyysistä (Physical Layer, PHY) ja siir-

tokerrosta (Data Link Layer, DLL) [13]. DLL-kerroksessa se tarkemmin ottaen keskittyy 

MAC-välikerrokseen [13], jonka tarkoituksena on jakaa käytössä olevaa kaistaa sitä käyttä-

ville laitteille tasavertaisesti.  
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Kuva 1 2.4 GHz taajuuden 14 kanavaa [12] 

Alkuperäisen IEEE 802.11-standardin jatkoksi on kehitetty useita uusia standardeja, jotka 

kaikki pyrkivät parantamaan suoritustehoa esimerkiksi nostamalla maksimaalista datansiir-

tokykyä tai parantamalla yhteyden kattavuutta. Tunnetuimat 802.11-standardit ovat tänä päi-

vänä 802.11 a/b/g/n/ac/ax [14]. Vaikka langattomat laitteet käyttäisivät eri standardeja, ovat 

ne taaksepäin yhteensopivia, jos ne toimivat samoilla taajuusalueilla [15]. Poikkeuksena 

ovat 802.11b- ja g -standardit, jotka eivät ole yhteensopiva keskenään, vaikka käyttävätkin 

2.4GHz taajuutta. Syynä tähän on se, että ne käyttävät eri menetelmiä signaalien lähettämi-

sessä: 802.11b-standardin käyttämä menetelmä on Direct-Sequence Spread Spectrum 

(DSSS)  ja 802.11g:n Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM).  [15]  

 

2.2.1  2.4 GHz ja 5 GHz 

IEEE 802.11-standardeissa laitteet kommunikoivat toistensa kanssa käyttämällä radioaal-

toja. Standardien mukaan myös infrapunan avulla voi kommunikoida, mutta sen käyttö ei 

ole kovin yleistä. [13] Radioaaltotaajuuksina käytetään joko 2.4GHz tai 5GHz, jotka kuulu-

vat lisensoimattomiin taajuuksiin, eli näitä taajuuksia saa käyttää ilman virallista lupaa [12] 

[16].  

2.4GHz taajuus on jaettu 14:ään osittain päällekkäiseen kanavaan, kuten kuvassa 1 näyte-

tään. Ensimmäinen kanava alkaa 2401 MHz taajuudelta ja viimeinen kanava päättyy 2495 

MHz. [12] 802.11- standardissa kanavien leveydeksi määritellään 22MHz ja kanavat ovat 

5MHz välein lukuun ottamatta kahta viimeistä kanavaa, jotka ovat 12MHz välein [17]. 

Näille kanaville on kuitenkin maakohtaisia rajoituksia. Yhdysvalloissa sallitaan kanavat 1-

11, Euroopassa 1-13 ja Japanissa kaikki 14 [17].  
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5GHz taajuusalue on jaettu myös 5MHz välein, mutta Petri Riihikallion mukaan käytössä 

on vain joka neljäs kanava [18]. Riihikallio kertoo, että 5GHz taajuusalueella on myös alu-

eellisia kanavarajoituksia. Euroopassa kanavat 36–64 ovat sallittuja sisätiloissa, ja ulkoti-

loissa voidaan käyttää kanavia 100–140. Sisätiloissa voitaisiin siis käyttää tarkemmin taa-

juusalueena 5170MHz – 5330MHz [19]. Taulukossa 2 esitellään taajuusalueen käyttämät 

lähetystehot. 

Taulukko 2. 802.11 standardin käyttämät taajuusalueet ja niiden lähetystehot sisätiloissa Eu-

roopassa [20] [21] 

Taajuusalue (GHz) Lähetys teho (dBm) Lähetys teho (mW) 

2.4 < 20 < 100 

5.0 < 23 < 200 

 

2.2.2  CSMA/CA 

Carrier Sensing and Multiple Access / Collision Avoidance (CSMA/CA) -protokolla kehi-

tettiin ratkaisemaan samaa mediaa käyttävien laitteiden lähettämien signaalien väliset tör-

mäykset. CSMA/CA:n ideana on kuunnella kanavaa, jolle aiotaan lähettää signaaleja siltä 

varalta, että toinen laite käyttää jo kanavaa. Tällä tavalla pystytään ennaltaehkäisemään sa-

manaikainen signaalien lähetys. Jos signaalit lähetettäisiin samanaikaisesti, ne sotkeutuisivat 

toisiinsa ja jouduttaisiin lähettämään uudelleen. CSMA tarjoaa kaksi eri vaihtoehtoa tilan-

teelle, jossa useammat laitteet yrittävät käyttää samaa viestintäkanavaa yhtäaikaisesti. [12] 

Distributed Coordination Function (DCF) -perustekniikka on pakollinen kaikille 802.11-

standardin laitteille. Ei-pakollinen vaihtoehto on puolestaan RTS/CTS (Request To Send/ 

Clear To Send) -tekniikka. Perustekniikassa laite joutuu odottamaan satunnaisesti määrätyn 

ajan ennen kuin se voi lähettää oman signaalin. Satunnaisesti määrättyä aikaa kutsutaan 

backoff-ajaksi ja se valitaan väliltä [0, W -1], jossa W määräytyy käyttöasteen mukaan. Ajas-

tinta vähennetään niinä aikoina, jolloin taajuus ei ole käytössä. Jos laite havaitsee, että jokin 

toinen laite käyttää samaa taajuutta, keskeyttää laite oman ajastimensa, kunnes kanavasta 

tulee taas vapaa. Ajastimen tullessa nollaan ja kanavan ollessa vapaa yli DCF Inter-Frame 

Spacing (DIFS)-ajan oletetaan ettei kanava ole käytössä ja data lähetetään. [12] Datan 
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Kuva 2 IEEE 802.11 kehys [24], [25] 

lähetyksen jälkeen laite jää vielä odottamaan Short Inter-Frame Space (SIFS) -ajaksi var-

mistusviestiä, että data saapui vastaanottajalle [22].  

RTS/CTS tekniikassa ennen datan lähettämistä lähettävä laite ja vastaanottaja vaihtavat Re-

quest To Send RTS ja Clear To Send CTS -viestit, joiden avulla taajuus varataan lähetyksen 

ajaksi [22]. 

 

2.2.3  802.11-kehys 

802.11 käyttää kolmea pääkehystyyppiä, joita ovat data- , kontrolli- ja johtokehykset Gastin 

mukaan [23]. Datakehyksien tarkoituksena on kuljettaa ylempien protokollien dataa laittei-

den välillä, kontrollikehyksillä pyritään muun muassa etsimään vapaana olevia kanavia tai 

varmistamaan signaalin saapuminen ja johtokehyksillä pyritään joko liittymään tai poistu-

maan langattomasta verkosta, kertoo Gast.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Yleisesti 802.11-kehykset koostuvat kolmesta eri osasta, joita ovat otsikko (eng. header), 

vartalo (eng. body) sekä häntä (eng. trailer) [25], kuten kuvassa 2 näytetään. Kehyksen otsi-

kossa ensimmäisenä osana on Frame Control, joka sisältää 11 alikenttää: 

- Protokolla: kertoo, että kyseessä on 802.11-standardi.  

- Tyyppi: onko kyseessä data-, kontrolli- vai ohjauskehys. 

- Alityyppi: onko kyseessä RTS- vai CTS-kehys. 

- To DS: tuleeko kehys tukiasemalle. 



18 

- From DS: tuleeko kehys tukiasemalta. 

- Lisää osia: kertoo, tuleeko tämän kehyksen jälkeen vielä muita osia. 

- Uudelleen yritys: kertoo, että tämä paketti on lähetetty uudelleen. 

- Virran hallinta: käyttääkö lähettäjä virranhallintatilaa. 

- Lisää dataa: lähettäjällä on vielä muita kehyksiä vastaanottajalle. 

- Suojattu kehys: mikäli kehys on salattu. 

- Järjestys: korkeammille kerroksille tieto, mikäli kehysten täytyy olla järjestyksessä. 

[24] 

Otsikon toinen kenttä eli kesto kertoo sen, kuinka kauan tulee kestämään seuraavan kehyk-

sen saapumiseen. Ensimmäisessä osoitekentässä on vastaanottavan laitteen MAC-osoite ja 

toisessa osoitekentässä taas lähettävän laitteen MAC-osoite. Kolmannessa osoitekentässä 

voidaan käyttää laitteen MAC-osoitetta, johon tukiasema on yhteydessä. Neljättä osoitekent-

tää käytetään vain Ad-hoc -tilassa. [26] Sekvenssikontrolli sisältää kehysten järjestyksen 

ylemmille kerroksille sekä havaitsee uudelleenlähetetyn kehyksen [24]. Kehyksen rungossa 

on lähetettävä data ja kehyksen hännässä Frame Check Sequence (FCS), jota käytetään vir-

heen tarkistukseen [26]. 

 

2.2.4  802.11 verkkoon yhdistäminen 

802.11-standardissa laitteet voivat liittyä verkkoon joko lähettämällä tiedustelukehyksiä 

(eng. probe request) tai kuuntelemalla tukiaseman lähettämiä merkkikehyksiä (eng. beacon) 

[27]. Nayarasin kirjoittaman artikkelin [28] mukaan tiedustelukehysten lähettämistä kutsu-

taan aktiiviseksi skannaukseksi. Artikkelin mukaan aktiivisessa skannauksessa laite lähettää 

käytössä oleville kanaville vuorotellen tiedustelukehyksiä. Se siirtyy seuraavalle kanavalle, 

jos ei saa vastausta lähettämäänsä kehykseen. Nayarasin artikkelin mukaan tiedustelukehyk-

set ovat 802.11-kehyksen johtokehyksiä, eli ne sisältävät lähettäjän MAC-osoitteen. MAC-

osoitteella tarkoitetaan valmistajan luomaa fyysistä osoitetta siirtokerroksessa ja se on 

uniikki jokaiselle laitteelle [29] .  

Tiedustelukehyksen lähettämisen jälkeen laite jää odottamaan vastausta. Tätä aikaa kutsu-

taan aktiivisen skannauksen ajastimeksi (eng. active-scan timeout). Ajastimen arvo on 

yleensä säädetty 25 ja 40 millisekunnin välille. Ajastimella on myös oletusarvo, jota voidaan 

pitää 100:na millisekuntina. [30] Jos laite tekisi kyselyn 2.4 GHz taajuusalueen 14 eri 
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kanavalta, veisi verkon aktiivinen skannaus teoriassa 350–560 ms kun ajastimen arvo olisi 

25 ja 40 ms välillä.  

Freudigerin tekemän tutkimuksen [31] mukaan mobiililaitteet lähettävät mallista sekä käyt-

töjärjestelmästä riippuen noin 55–2000 tiedustelukehystä tunnissa. Tutkimuksessa käytettiin 

Android 4.4.2, iOS 8.1.3 sekä Android L 5.0.1 -käyttöjärjestelmiä. Tutkimuksessa huomat-

tiin, että Android 4.4.2 sekä iOS 8.1.3 -laitteet lähettivät huomattavasti enemmän tieduste-

lukehyksiä, kun laitteiden näyttö oli avattuna. Toisaalta kaksi näistä laitteista lopetti tiedus-

telukehysten lähettämisen päästyään osaksi verkkoa.  

 

2.3  Bluetooth 

Bluetooth-teknologioita on kahta eri tyyppiä: Bluetooth Classic ja Bluetooth Low Energy 

(BLE). Bluetooth Classic on tunnettu myös nimellä Bluetooth Basic Rate (BR) tai Bluetooth 

Enhanced Data Rate (EDR). Bluetooth LE on suositumpi ja käyttää vähemmän virtaa kuin 

BR. [32] 

Bluetooth Classic ja Low Energy toimivat 2.4GHz taajuusalueella, eli jakavat taajuusaluetta 

802.11-standardin kanssa [33]. BR jakaa taajuusalueen 79, 1 MHz levyiseen kanavaan [12]. 

BLE jakaa taajuusalueen 37:ski datakanavaksi ja kolmeksi mainostuskanavaski [34]. 

Bluetooth-laitteet voidaan jakaa niiden kantaman perusteella kolmeen ryhmään, jotka esite-

tään taulukossa 3 [35]. Johnin kirjoittaman artikkelin [36] mukaan Bluetooth-laitteet ovat 

suurimmaksi osaksi 30:n jalan kantama-alueella, mikä vastaisi 10 metrin kantamaa eli luok-

kaa 2. 

Taulukko 3 Bluetooth luokat lähetystehon mukaan [35] 

Luokka Lähetys teho (dBm) Lähetys teho (mW) Kantama (m) 

1 20  100.0  100.0  

2 4  2.5  10.0  

3 0  1.0  0.1  

 

Bluetooth Classic -verkot koostuvat isännistä ja orjista. Isännät kontrolloivat verkon sisäistä 

viestintää. Isäntä voi pyytää ja lähettää dataa orjilleen, mutta orjat voivat lähettää dataa vain 
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Kuva 3 Laitteen yhdistäminen Bluetooth Classic -verk-

koon tilakaaviona [12] 

isännän käskiessä. Yhteen isäntään voi olla yhteydessä seitsemän orjaa ja yksi orja voi olla 

yhteydessä vain yhteen isäntään. Verkkoa voidaan kutsua nimellä piconet. [35]  

Bluetooth Classic -laitteiden välinen yhteydenmuodostus koostuu kolmesta eri vaiheesta 

[35]. Inquiry-tilassa laite lähettää kyselykehyksen, jonka tarkoituksena on löytää muita alu-

eella olevia laitteita. Näitä kehyksiä kuuntelevat laitteet vastaavat kyselyyn lähettämällä vas-

tauksen, jossa on tietoa laitteesta, kuten sen nimi sekä osoite [37].  Paging-tilassa laitteet 

muodostavat yhteyden toistensa kanssa. Yhteys voidaan muodostaa vain siinä tapauksessa, 

että laitteet tietävät toistensa osoitteet, eli Inquiry-tila on täytynyt suorittaa ennen tätä. [35] 

Connection-tilaan siirrytään yhteyden muodostamisen jälkeen. Connection-tilassa laite voi 

olla neljässä eri välitilassa. Aktiivisessa välitilassa ollessaan laite lähettää ja vastaanottaa 

dataa muiden yhdistettyjen laitteiden välillä. Kuunteluvälitilassa laite kuuntelee lähetyksiä 

100 ms välein. Pitovälitilassa laite siirtyy lepotilaan tietyksi määrätyksi ajaksi, jonka aikana 

se ei kuuntele lähetyksiä. Viimeisenä välitilana on parkki, jossa laite jää toimettomaksi, kun-

nes isäntä käskee sen heräämään. [37] Kuvassa kolme esitetään Bluetooth Classic -verkkoon 

yhdistäminen. 
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BLE-verkkoon yhdistäminen on samantapainen kuin BR-verkossakin.  Yhteyttä muodosta-

essa liittyvän laitteen tulee olla lähettäjän roolissa, eli mainostaa omaa läsnäoloa [33]. Sa-

manaikaisesti liittymisen kohteena olevan laitteen tulee kuunnella liittymiselle varattuja ka-

navia [34] [33]. Yhteys muodostuu, kun kuunteleva laite lähettää vastauksen liittyvän lait-

teen kutsuun [33].  

 

2.4  Pohdintaa Bluetooth- ja WLAN-laitteiden havainnoinnista 

Opitun tiedon pohjalta 802.11-standardia tukevia laitteita voidaan havaita ja tunnistaa niiden 

lähettämien kehyksistä saatavien tietojen avulla. Kuuntelu on suoritettava käytettävissä ole-

villa 2.4 ja 5 GHz taajuusalueilla käyttämällä verkkokorttia, mikä pystyy olemaan monito-

rointitilassa. Monitorointitilassa olevan verkkosovittimen avulla saadaan kuunneltua lähis-

töllä olevien 802.11-standardia tukevien laitteiden lähettämiä kehyksiä, kuten tässä työssä 

aikaisemmin mainituissa tutkimuksissa on tehty [8], [11]. Nämä kehykset voivat olla tarkoi-

tettuja mille tahansa laitteelle, mutta monitorointitilassa oleva verkkokortti ottaa kehyksen 

vastaan, vaikka se olisi osoitettu toiselle laitteelle [38].  Kehyksen tyypin mukaan saataisiin 

selville muun muassa lähettäjän ja vastaanottajan MAC-osoite sekä mahdollisesti tukiase-

man nimi (eng. Service Set Identity SSID) [23]. Koska 802.11-kehyksen otsikkoa ei koskaan 

salata, saadaan kaikista kehyksistä selville lähettäjän MAC-osoite [39]. Kuten Freudigerin 

[31] tutkimuksessa todetaan, lähettävät esimerkiksi älypuhelimet tiedustelukehyksiä etsies-

sään langattomia verkkoja, joihin liittyä. Älypuhelimet lähettivät tiedustelukehyksiä, vaikka 

laitteen näyttö oli sammutettuna. Tällöin havainnointiin saadaan mukaan myös havainnoin-

tialueen läpi kulkevia laitteita, muun muassa älypuhelimia, vaikka ne eivät olisi aktiivisessa 

käytössä, vaan esimerkiksi käyttäjän taskussa näyttö lukittuna. 

MAC-osoitteen avulla voidaan tunnistaa ja yksilöidä laitteita, koska se on uniikki jokaiselle 

laitteelle. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että laitteet saattavat käyttää satunnaisia MAC-

osoitteita, jolloin yksi laite näyttäytyy havainnoinnissa useampaan kertaan [9]. Kuuntelussa 

saatujen kehysten lukemiseen olisi taas tarkoitus käyttää avoimen lähdekoodin sovellusta. 

Oletuksena kuuntelussa on se, että laitteen WLAN-yhteys ei ole kytkettynä pois, jolloin laite 

ei lähetä kehyksiä. Havainnoinnissa saadaan aina kuunneltavalta kanavalta havaittua vain 

yhden laitteen lähettämä kehys kerrallaan. Tämä johtuu CSMA/CA-protokollasta, koska se 

antaa lähetysvuoron kanavalla hetkeksi vain yhdelle laitteelle. Havainnointiin tulee 
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vaikuttamaan myös se, että kuuntelee oikeaan aikaan samaa kanavaa, jossa WLAN-laite lä-

hettää kehyksiä.    

Bluetooth-laitteita voidaan havainnoida kuuntelemalla niiden lähettämiä liittymiskehyksiä. 

Kuuntelu suoritettaisiin käyttämällä Bluetooth-vastaanotinta ja saatuja kehyksiä luettaisiin 

käyttämällä avoimen lähdekoodin sovellusta. BLE-laitteiden kuuntelu tapahtuisi kanavilla, 

jotka ovat ennalta varattu BLE-yhteyksien mainostamiselle. Liittymiskehyksistä saadaan 

selville muun muassa laitteen MAC-osoite sekä sen nimi [35]. Näitä tietoja tullaan käyttä-

mään samaan tapaan kuin WLAN-havainnoinnissakin, eli yksilöimään ja nimeämään havait-

tuja laitteita. Oletuksena laitteiden havainnointiin on se, että alueella olevat laitteet ovat ti-

lassa, jossa ne yrittävät aktiivisesti muodostaa Bluetooth-yhteyden. Bluetooth-yhteyksiä voi-

daan havainnoida myös kuuntelemalla Bluetooth-laitteiden välistä kommunikointia, jos 

Bluetooth-vastaanotin mahdollistaa monitorointitilan [40].  

Taustateoriaan ja aikaisempiin tutkimuksiin nojaten, tutkimuskysymykselle Miten havain-

noida WLAN- ja Bluetooth-laitteita? saadaan tässä aliluvussa vastaus. WLAN- ja Bluetooth 

laitteita pystytään havaitsemaan kuuntelemalla niiden lähettämiä kehyksiä. Näistä kehyk-

sistä saadaan tietoja, kuten laitteen MAC-osoite sekä sen nimi. MAC-osoitetta voidaan käyt-

tää erottelemaan havaittuja laitteita toisistaan. Työn seuraavat luvut käsittelevät havainnoin-

nin käytännön toteutusta. 
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3  Suunnitelma havaintolaitteesta, datan tallennuksesta sekä datan 

visualisoinnista 

Tässä kappaleessa esitellään havaintolaitteen, datan tallennuksen sekä visualisoinnin suun-

nitelma sekä sen kehitys. Luvussa esitellään myös havainnoinnissa käytettävät avoimenläh-

dekoodin sovellukset. 

Vaatimuksena havaintolaitteelle on se, että se pystyy havainnoimaan sekä Bluetooth- ja 

802.11-standardin lähettämiä kehyksiä, tallentamaan saadun datan joko lokaalisti tai inter-

netissä olevan palvelimen tietokantaan sekä sovellus, joka pystyy visualisoimaan tämän da-

tan. Havaintolaite voidaankin jakaa kahteen osaan: rakennettavaan havaintolaitteeseen ja 

palvelimeen, johon tallennetaan saatu data. Visualisointiin tarkoitettua sovellusta voidaan 

pitää myös omana kokonaisuutena. Visualisointi tehdään palvelimelta saatavan datan avulla. 

Kuvassa 4 havainnollistetaan työn komponentit ja niiden väliset suhteet. 

 

 

Kuva 4 Yleiskatsaus havaintolaitteen, palvelimien sekä selaimen välisestä kommunikoin-

nista 
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Havaintolaitteen kehittämisessä tullaan käyttämään avoimenlähdekoodin ohjelmia, jotka ky-

kenevät lukemaan 802.11-standardin ja Bluetooth-laitteiden lähettämiä kehyksiä. Näitä oh-

jelmia etsittiin internetistä satunnaisesti käyttäen Google-hakukonetta. Haku suoritettiin 7.3 

– 13.3.2021 välisellä ajalla. Haussa löytyi kuusi avoimenlähdekoodin ohjelmaa, jotka vali-

koituivat lähempään tarkasteluun. Tarkastelussa on tarkoitus selvittää ohjelmien ominai-

suuksia, eroja sekä dokumentoinnin laatua ja kattavuutta. Olennaisena kriteerinä valinnassa 

on myös ohjelman toimivuus Raspberry Pi -alustalla. Ohjelmistot ja niiltä vaaditut vaati-

mukset on esitelty tarkemmin taulukossa 4. 

Sparrow-wifi [40] valikoitui toiseksi käytettäväksi ohjelmaksi, koska se tarjoaa kattavan va-

likoiman ominaisuuksia, muun muassa erinomaisen datan tallentamisen omaan comma-se-

parated values (csv) -tiedostoon. Sparrow-wifi:n yhtenä haittapuolena on se, että Bluetooth-

kuuntelussa voidaan kuunnella vain toista Bluetooth-yhteyksistä, eli joudutaan valitsemaan 

joko BR:n tai BLE:n väliltä. Jotta sparrow-wifi pystyisi kuuntelemaan BR yhteyksiä, tarvit-

sisi se Ubertooth-laitteen [40]. Sparrow-wifi:n dokumentaatiosta ei löydy suoraa vastausta 

siihen, miksi se ei voi suorittaa BR-skannausta laitteen omalla Bluetooth-kortilla, vaan tar-

vitaan Ubertooth-laite. Dokumentaatiossa mainitaan, että tavalliset Bluetooth-sovittimet ei-

vät pysty olemaan monitorointitilassa, jolloin Bluetooth-laitteiden välisten kehysten kuun-

telemiseen tarvittaisiin erillinen laite. Dokumentaation mukaan tavallisella Bluetooth-sovit-

timella pystyy kuitenkin kuuntelemaan liittymiskehyksiä. Se miksi sparrow-wifi ei tarjoa 

BR-liittymiskehysten kuuntelua voi johtua siitä, että niiden havainnointiin menisi liian pit-

kään, jolloin havainnointi ei olisi käytännöllistä [40]. Työtä joudutaan siis rajamaan vain 

BLE laitteiden lähettämiin liittymiskehyksien havainnointiin Bluetoothin osalta.  

Toisena sparrow-wifi:n haittapuolena on se, että WLAN-verkkoja skannatessa se listaa vain 

havaitut tukiasemat, minkä vuoksi käyttäjien WLAN-laitteet jäävät havainnoinnista pois. 

Jotta käyttäjien WLAN-laitteet saataisiin havainnointiin mukaan, valittiin toiseksi havain-

nointiohjelmaksi Airodump-ng [41]. Airodump-ng ottaa havainnoinnissa mukaan sekä käyt-

täjät että yhteyspisteet ja tallentaa havaitut laitteet sekä tiedot havainnoinnista omaan csv-

tiedostoon. 

Bettercap [42] olisi voinut olla hyvä vaihtoehto sparrow-wifi:lle, mutta sen asentamisessa 

ilmeni ongelmia, joita ei saatu ratkaistua. Kismet [43] puolestaan karsiutui valinnasta pois, 

koska sen Bluetooth-skannaus käyttää aktiivista skannausta ja työn rajoitteena on käyttää 

vain passiivista skannausta datan keräämisessä. Phalloc [44] sekä ProbeQuest [45] 
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karsiutuivat valinnasta pois, koska ne kykenivät vain 802.11-standardin pakettien kuuntele-

miseen ja niiden toimivuudesta Raspberry Pi -alustalla ei oltu täysin varmoja.  

 

Taulukko 4 Tarkasteluun valitut ohjelmat sekä niiden täyttämät vaatimukset 

 

 

Ohjelmistoja kartoittaessa selvisi, ettei Raspberry Pi anna vaihtaa verkkosirua monitorointi-

tilaan tehdasasetuksilla. Ongelmaan on kaksi eri ratkaisua: asennetaan Raspberry Pi:n laite-

ohjelmistoa muokkaava kehys, mikä mahdollistaisi verkkosirun tilan vaihtamisen tai käyte-

tään ulkoista verkkosovitinta, mikä tukisi monitorointitilaa. Nexmon [46] on Raspberry Pi:n 

käyttämän verkkosirun ajurille tehty kehys, joka muuttaa verkkosirun ajurin asetuksia siten, 

että se voidaan vaihtaa monitorointitilaan. Nexmonin GitHubista löytyvän dokumentaation 

mukaan tässä työssä käytettävän Raspberry Pi:n käyttöjärjestelmän ytimen, eli kernelin ver-

siota 5.10 ei tueta. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää käyttää ulkoista verkkosovitinta. Verkkosovi-

tin, jota työssä käytetään on nimeltään ’Realtek Semiconductor Corp. RTL8188CUS 

802.11n WLAN Adapter’. Verkkosovitin valikoitui, koska se tukee monitorointitilaa ja se 

oli heti saatavilla. Verkkosovitin tukee vain 2.4 GHz taajuusaluetta, joten havainnoinnista 

jää pois 5 GHz taajuusalue. 

Havaintolaitteelle suunniteltavan ohjelman tulisi pystyä käynnistämään skannauksessa käy-

tettävät edellä mainitut työhön valikoituneet ohjelmat, lukemaan havainnoinnissa saatavat 

tiedostot sekä tallentamaan nämä tiedot joko lokaaliin tietotokantaan tai lähettämään ne in-

ternetissä olevalle ohjelmointirajapinnalle (eng. Application Programming Interface API). 
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Ennen tietojen lähettämistä tai tallentamista kerätyt MAC-osoitteet tulisi muuntaa sellaiseen 

muotoon, ettei laitteita pystytä tunnistamaan suoraan tietokonnasta löytyvien arvojen perus-

teella. Tähän tarkoitukseen sopivat hajautusalgoritmit, joiden ideana on muuntaa syöte sel-

laiseen muotoon, ettei sitä tunnista enää alkuperäisestä syötteestä eikä alkuperäistä syötettä 

voida päätellä suoraan hajautusalgoritmin tuloksesta. Hajautusalgoritmi on kuitenkin valit-

tava siten, että se antaa saman tuloksen aina tietyllä syötteellä, jotta havaittuja laitteita voi-

daan silti erotella toisistaan. Jos hajautusalgoritmi antaa samalla syötteellä aina eri tuloksen, 

ei havaittuja laitteita voi enää erotella toisistaan tietokannassa.  

Havaintolaitteelle tarkoitettu ohjelma tullaan tekemään Python ohjelmointikielellä. Python 

valikoitui työhön, koska se tarjoaa helppokäyttöisiä moduuleja kuten csv-moduulin, joka 

yksinkertaistaa sparrow-wifi:n ja Airodump-ng:n tuottamien csv-tiedostojen käsittelemistä. 

Python valikoitui työhön myös siksi, että se tulee valmiiksi asennettuna Raspberry Pi OS:lle. 

Raspberry Pi OS on Rasperry Pi:lle kehitetty käyttöjärjestelmä. MongoDB valikoitui käy-

tettäväksi tietokannaksi, sillä sen käytöstä oli tämän työn tekijällä eniten kokemusta.  

Palvelin, jonka tarkoitus on toimia API:nä, eli ottaa vastaan havaintolaitteelta saatavaa dataa 

ja tarjota tätä dataa eteenpäin, tullaan tekemään Express:llä ja Node.js:llä. Node.js on Ja-

vaScript ohjelmointikielen suorittamiseen tehty ympäristö. Express on taas Node.js:lle tehty 

kehys. Datan tallennus on järkevintä jakaa kahdelle eri osoitteelle: toinen WLAN-datan tal-

lentamiseen ja toinen Bluetooth-datalle. Datan tallentaminen kahden osoitteen avulla mah-

dollistaa sen, että WLAN- ja Bluetooth-dataa voidaan tallentaa erikseen esimerkiksi tilan-

teessa, jossa havaintolaitteen toinen tallennuksista epäonnistuu.  
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Kuva 5 Käyttöliittymän alustava suunnitelma. Vasemmalla taulukossa havaitut laitteet ja 

aika edellisestä havainnosta ja oikealla graafi, joka kertoo havaittujen laitteiden määrän eri 

ajanhetkinä. 

Visualisointiin tarkoitetulla ratkaisulla tulisi pysytä tarkastelemaan havaittuja Bluetooth- ja 

WLAN-laitteita erikseen, arvioimaan onko laite vielä tilassa sekä näyttämään laitteen tietoja, 

kuten sen valmistaja tai laitteen nimi. Suunnitelma käyttöliittymästä on kuvassa viisi. Visu-

alisointi toteutetaan nettisivun avulla, jolloin mittausten tulosta voidaan seurata laitteilta, 

joissa on selain ja yhteys internettiin. Tämä mahdollistaa sen, että havaintolaitteen voi jättää 

halutulle alueelle suorittamaan mittausta ja käyttäjä pystyy seuraamaan tuloksia muualta esi-

merkiksi oman kannettavan tietokoneensa avulla. Nettisivua varten on luotava oma palvelin, 

jonka tarkoituksena on isännöidä se. Tämäkin palvelin tullaan luomaan käyttämällä Node.js 

ja Expressiä. Käyttöliittymä, joka tarjoillaan käyttäjälle, tullaan tekemään React:illa, joka on 

JavaScript-kirjasto. React valikoitui työhön, koska sen käytöstä oli tämän työn tekijällä jo 

aikaisempaa kokemusta. 
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4  Havaintolaitteen esittely ja testaus 

Tässä luvussa esitellään rakennettu havaintolaite, datan tallennukseen luotu palvelin sekä 

datan visualisointiin luotu verkkosivu. Luvun lopussa testataan havaintolaitteen toimivuutta 

sekä analysoidaan havainnoinnin tuloksia.  

Havaintolaitteen kehitys onnistui suurimmilta osin suunnitelman mukaisesti (liite 2). Ai-

noana merkittävänä ongelmana kehitysvaiheessa oli se, ettei MongoDB:tä ei tueta enää 

Raspberry Pi OS 64-bittisellä versiolla. Tämä vaikeutti MongoDB:n asennusta, sillä sitä ei 

voitu asentaa suoraan Advanced Packaging Tool (APT) avulla, vaan jouduttiin käyttämään 

MongoDB:n Community Editionin valmiiksi käännettyä versiota. Valmiiksi käännetty oh-

jelma ja sen asennusohjeet löytyvät Andy Felongin tekemästä oppaasta [47]. Laitteiden 

kuuntelu aloitetaan ajamalla Raspberry Pi:llä Python-ohjelma, mikä käynnistää sekä Spar-

row wifi:n että Airodump-ng:n. Käyttäjä voi kuuntelun käynnistäessä valita, mitä verkko-

korttia kuuntelussa käytetään.  

Sparrow wifi ja Airodump-ng käynnistetään käyttämällä Pythonin kirjastoa nimeltään 

’subprocess’. Sparrow-wifi:n käytössä ilmeni, että Bluetooth-kuuntelua ei pysty aloittamaan 

erikseen, kun käyttää sparrowwifiagent.py-ohjelmaa. Tästä syystä sen käynnistämisessä on 

annettava kuunteluun käytettävän verkkokortin nimi, joka kysytään käyttäjältä. Sparrow-

wifi luo WLAN-kuuntelusta myös oman tiedoston, mutta sitä ei käytetä tässä työssä. Spar-

rowremoteagent.py-ohjelman lähdekoodia jouduttiin muuttamaan riveillä 554–558, jotta 

kuuntelussa luotavan Bluetooth-datan csv-tiedoston nimi olisi jokaisella ajolla sama. Alku-

peräisessä lähdekoodissa tiedoston nimi muodostuu kellonajasta sekunnin tarkkuudella, jol-

loin tiedoston lukeminen vaikeutuu, koska sen nimeä ei tiedetä etukäteen. Myös wirelessen-

gine.py tiedostossa riviltä 627 muutettiin WLAN-verkkoja käyttävän komennon, eli ’iw’:n 

skannaus passiiviseksi eli lisäämällä sen käynnistykseen argumentti ’passive’. Muutoin 

Sparrowi wifi:ä käyttäessä se olisi hakenut WLAN-verkkoja aktiivisesti, eli lähettämällä tie-

dustelukehyksiä ympäristöön johon viestin vastaanottaneet yhteyspisteet olisivat vastanneet. 

Airodump-ng:n käynnistämisessä annettiin komentoriviargumentti ’-w 

/home/pi/Desktop/recordings/testi’, joka kertoo Airodump-ng:lle mihin kansioon tallentaa 

kuuntelussa luotu tiedosto. Käynnistyksessä annetaan myös komento ’-f 150’, joka käskee 

Airodump-ng:n vaihtamaan kanavia 150 millisekunnin välein. Kanavan kuunteluaika 
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valikoitui sen perusteella, että työn toisessa kappaleessa todettiin aktiivisen skannauksen pe-

rusarvon olevan 100 millisekuntia. Aktiivisen skannauksen perusarvon mukaan voidaan 

olettaa, että 150 ms on tarpeeksi pitkä aika odottaa kanavalla siltä varalta, että siellä on lait-

teita, jotka käyttävät kanavaa. Aika ei ole kuitenkaan liian pitkä, eli taajuusalue saataisiin 

skannattua läpi hieman alle kahdessa sekunnissa. 

Kuuntelun aloittamisen jälkeen ohjelma lukee sparrow-wifi:n ja Airodump-ng:n luomat csv-

tiedostot, jotka sisältävät tietoja havainnoinnista. Airodump-ng:n muodostamasta csv-tie-

dostosta puuttuu havaitun laitteen valmistajan nimi, joka on oleellinen tieto ymmärrettäessä 

havaittuja laitteita. Jotta laitteen valmistajan tiedot saadaan selville, käytetään Pythonin kir-

jastoa nimeltään ’mac-vendor-lookup’. Tämä kirjasto käyttää hyväksi IEEE:n Organizati-

onally Unique Identifier (OUI) -tietokantaa, jonka avulla voidaan tunnistaa laitteen valmis-

taja MAC-osoitteesta löytyvän tiedon perusteella [48]. Viimeisenä vaiheena datan keräämi-

sessä on muuntaa laitteen MAC-osoite käyttämällä hajautusalgoritmia. Tähän tarkoitukseen 

valittiin Pythonin kirjasto nimeltään ’hashlib’, joka sisältää useita eri hajautusalgoritmeja. 

Kirjastosta valittiin md5-algoritmi, koska se tuottaa samalla syötteellä aina saman tuloksen, 

jolloin laitteet voidaan erotella toisistaan tietokannassa. Datan keräämisen jälkeen ohjelma 

joko lähettää datan internetissä olevalle API:lle tai tallentaa datan lokaalisti omaan tietokan-

taan. Datan lokaali tallentaminen tai sen lähettäminen API:lle valitaan ohjelman käynnistä-

essä antamalla komentoriviargumentiksi joko ’-web’ tai ’-local’.  

Datan vastaanottamista ja eteenpäin jakamista varten kehitetty palvelin toteutettiin myös al-

kuperäisen suunnitelman mukaisesti (liite 2). Datan tallentaminen palvelimelle on mahdol-

lista tekemällä Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) POST-pyyntö. Pyynnön voi tehdä joko 

osoitteeseen ’…/api/save/bt’ tai ’…/api/save/wifi’. Pyynnön rungossa olevan data on oltava 

JavaScript Object Notation (JSON) -muodossa, jotta sitä voidaan käsitellä. Datan hakeminen 

palvelimelta toteutettiin HTTP:n GET-pyynnöillä. Osoitteet, joilta dataa voidaan hakea ovat 

’…/api/data’, ’…/api/data/wifi’ sekä ’…/api/data/bt’. Palvelin siirrettiin Heroku-nimiseen 

pilvipalveluun, jolloin siihen pääsee käsiksi internetin kautta. Heroku valittiin palvelimen 

pyörittämiseen, koska se tarjoaa ilmaisen alustan ja sen käyttö on hyvin suoraviivaista.  

Saadun datan visualisoinnissa keskitytään korostamaan havaittujen laitteiden määrää lyhyen 

aikavälin sisällä sekä kertomaan millaisista laitteista on ollut kyse (liite 2). Visualisoinnissa 

tehtiin siis verkkosivusto, jossa on kolme omaa välilehteä. Wifi- ja Bluetooth-välilehdillä 

näytetään havaitut laitteet siinä järjestyksessä, jossa ne on viimeksi havaittu. Käyttäjä voi 
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vaihtaa aikaa, jota käytetään laitteiden suodattamisessa, jos on tarve tarkastella pidempää 

aikaväliä. Tiedot, joita laitteista näytetään ovat laitteen nimi, sen valmistaja, aika milloin 

laite on nähty edellisen ja ensimmäisen kerran, kulunut aika sekunteina edellisestä havain-

noinnista sekä signaalin voimakkuus. Havaittujen WLAN-laitteiden tapauksessa on myös 

kerrottu, onko havaittu laite tukiasema vai ei. Näiden tietojen perusteella pystytään arvioi-

maan tilasta löytyviä langattomia laitteita sekä selvittämään, minkä tyyppisistä laitteista on 

kyse.  

Kolmannella välilehdellä on reaaliaikainen graafi, joka piirtää havaitut WLAN- ja 

Bluetooth-laitteet sekä niiden yhteenlasketun määrän. Laitteitten määrä perustuu viimeisen 

minuutin aikana havaittuihin laitteisiin. Graafin tarkoituksena on visualisoida tilasta löyty-

vien laitteiden määrää eri ajanhetkinä. Graafin piirtämä kuva havaittujen laitteiden määrästä 

näkyy kuvassa 7. Tätä voitaisiin käyttää hyväksi esimerkiksi seuratessa tilan läpi kulkevien 

laitteiden määrää, jota voitaisiin arvioida ihmismääränä. Tämän työn tarkoituksena ei ole 

kuitenkaan ottaa kantaa siihen, kuinka hyvä arvio tämä olisi ihmismassan arvioimiseen. 

Työn toimivuutta ja langattomien laitteiden havainnointia voi kokeilla myös työn lukija. 

Asennusohjeet työn kopioimiseen löytyvät liitteestä 1. 

Havaintolaitetta testattiin 06.04.2022 11 minuutin ajan kello 16:15–16:26. Havainnointi ta-

pahtui opiskelijoiden asuttamassa kerrostalossa, missä on kolme kerrosta ja yhdeksän asun-

toa. Kerrostalo sijaitsee Lappeenrannan keskustassa. Havaintolaite oli noin metrin korkeu-

della maanpinnasta. Kerrostalon vierestä noin 30 metrin etäisyydeltä löytyy kaksi autotietä 

sekä kävelytie. Havainnointi aloitettiin kytkemällä Raspberry Pi tietokoneen näyttöön ja 

käynnistämällä Raspberry Pi. Raspberryn käynnistettyä liityttiin WLAN-verkkoon, jotta ha-

vainnoinnin tulokset päivittyisivät palvelimelle reaaliajassa. WLAN-verkkoon yhdistämisen 

jälkeen havainnoinnin aloittava ohjelma käynnistettiin ja ohjelmalle annettiin komentori-

visyötteenä ’-web’. Kuvassa 6 näytetään ohjelman käynnistys komentoriviltä.  

 

Kuva 6 Havainnoinnin käynnistäminen Raspberry Pi:n komentoriviltä 
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Havainnoinnin aikana löydettiin yhteensä 60 eri laitteen osoitetta. Näistä 30 oli WLAN-lait-

teita ja 30 Bluetooth-laitteita. WLAN-laitteista 11 oli tukiasemia. Kuvassa 7 on datan visu-

alisointiin tehdyltä nettisivulta kuvakaappaus, jossa nähdään alle minuutti sitten havaittujen 

laitteiden määrä tiettynä ajanhetkenä. Kuten kuvasta huomataan, havainnointialueella ollei-

den laitteiden määrä kasvoi hieman havainnoinnin loppua kohden. Mittaus suoritettiin edellä 

mainittujen teiden läheisyydessä, jolloin mittauksessa havaittiin myös alueen läpi kulkevia 

laitteita. Yllättävää tuloksissa oli se, että Bluetooth-laitteita havaittiin yhtä paljon kuin 

WLAN-laitteita, vaikka WLAN lähettää signaaleja suuremmalla teholla, jolloin niitä voi-

daan havainnoida kauempaa, eli todennäköisyys niiden löytämiseen kasvaa.  

 

Kuva 7 Visualisointiin luodulta nettisivulta otettu kuvakaappaus havainnoinnin jälkeen 

 

Havaittuja WLAN-laitteita tutkittaessa huomataan, että 17 ei tukiasemana toimivasta lait-

teesta ei saatu tietoa sen valmistajasta tai nimestä. Näistä laitteista 13 havaittiin vain kerran 

havainnoinnin aikana. Nämä laitteet voivat mahdollisesti olla mobiilitaitteita, jotka käyttävät 

satunnaista MAC-osoitetta [9], mikä selittäisi sen, että laitteet nähtiin havainnoinnissa vain 
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kerran ja laitteista ei saatu nimeä tai valmistajaa selville. Kuten työn toisessa kappaleessa 

kerrotaan, käytetään satunnaista MAC-osoitetta siihen, että pyritään estämään laitteen seu-

raaminen sen MAC-osoitteen avulla. Näitä satunnaista MAC-osoitetta käyttävät laitteet vää-

ristävät alueelta löytyvien laitteiden määrää, sillä jokaisella kerralla, kun havainnoinnissa 

löydetään uusi MAC-osoite, tunnistetaan se omaksi laitteeksi. Voidaan todeta, että satunnai-

nen MAC-osoite onnistuu estämään laitteen seurannan tässä tapauksessa. Kuvassa 8 on vi-

sualisointiin tehdyltä nettisivulta kuvakaappaus, missä nähdään mittauksessa löytyvien lait-

teiden tietoja.  

 

Kuva 8 Kuvakaappaus visualisointiin tehdyltä verkkosivulta. Taulukossa on havaitut 

WLAN-laitteet havainnointijärjestyksessä. Vihreällä taustalla on merkitty tukiasemat ja kel-

taisella muut WLAN-laitteet 

  

Havaituista Bluetooth-laitteista 11:stä ei saatu selville laitteen valmistajaa tai laitteen nimeä. 

Lopuista saatiin selville joko valmistaja tai laitteen nimi, mutta tällä havainnointikerralla ei 

saatu mistään laitteesta selville sekä laitteen nimeä että valmistajaa. 

Työssä olevalle tutkimuskysymykselle Miten rakentaa WLAN- ja Bluetooth-laitteita havait-

seva järjestelmä Raspberry Pi -alustalle sekä, miten saatua havainnointi dataa voi visuali-

soida? on saatu vastaus. Havainnointilaitteen rakennuksessa voi käyttää hyödyksi avoimen 
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lähdekoodin sovelluksia sekä monitorointiin soveltuvia verkko- ja Bluetooth-kortteja. Saa-

tua dataa voi visualisoida esimerkiksi verkkosivuilla, jossa esitetään havaittujen laitteiden 

tietoja sekä aika, jolloin laite on havaittu. Seuraavassa luvussa käsitellään saatujen ratkaisu-

jen toimivuutta. 
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5  Tulosten arviointi 

Tässä luvussa arvioidaan kehitettyjä ratkaisuja. Luvussa pohditaan myös, mitä uusia omi-

naisuuksia havaintolaitteeseen tai datan visualisointiin kehitettyyn verkkosivuun voidaan li-

sätä tulevissa tutkimuksissa. Luvun lopussa pohditaan useamman havaintoaseman käyttöön-

ottoa.  

Kehitetty havaintoasema kuuntelee WLAN- ja Bluetooth-yhteyksiä samanaikaisesti. Se pys-

tyy tallentamaan saadun datan lokaalisti omaan tietokantaan, mutta tällä hetkellä tallennus 

tapahtuu laitteen omalle muistikortille. Parannuksena seuraavassa iteraatiossa olisi datan tal-

lentaminen ulkoiselle kovalevylle, jolloin Raspberry Pi:n omalle muistikortille tulisi vähem-

män kirjoittamista ja sen käyttöikä pitenisi. Ulkoinen kiintolevy mahdollistaisi myös suu-

remman tietokannan tallentamisen pidempiaikaisissa mittauksissa. Parannuksena seuraa-

vaan iteraatioon olisi myös liikkuvan virtalähteen käyttäminen havaintolaitteen kanssa, jol-

loin havainnointia voi tehdä myös liikkeestä. Tähän tarkoitukseen voisi sopia esimerkiksi 

puhelimien lataukseen tarkoitetut varavirtalähteet. Nykyisessä versiossa havaintolaite toimii 

verkkovirran avulla.  

Havaintolaitetta rakentaessa ilmennyt verkkosirun tilan vaihtamisesta johtuneen ongelman 

takia jouduttiin havainnointi rajoittamaan WLAN-verkossa vain 2.4 GHz taajuusalueelle. 5 

GHz taajuusalue saataisiin havainnointiin yksinkertaisimmin mukaan, jos otettaisiin käyt-

töön ulkoinen verkkokortti, joka tukee monitorointitilaa sekä 2.4 ja 5 GHz taajuusalueita. 

Havaintolaite ei tuota myöskään täydellistä listaa kaikista havaituista laitteista, sillä se joutuu 

hyppimään kuunneltavien kanavien välillä. Jotta kaikki kehykset, joita olisi teoriassa mah-

dollista havainnoida, tulisi jokaista kanavaa kuunnella jatkuvasti. Tämä vaatisi sen, että esi-

merkiksi 2.4 GHz taajuusalueella jokaiselle kanavalle olisi oma verkkokortti kuuntelemassa 

lähetyksiä. Tämän toteuttaminen on kuitenkin epäkäytännöllistä, koska tarvittaisiin Euroo-

pan alueella 13 verkkokorttia, eli jokaiselle kanavalle oma, yhtä havaintolaitetta kohden. 

Tämänhetkinen ratkaisu näyttäisi havaitsevan suurimman osan havaittavista laitteista, mutta 

siitä, kuinka suuri osuus laitteista jää havaitsematta kanavahyppelyn seurauksena ei ole tie-

toa. Seuraavassa kehitysiteraatiossa tätä voidaan tutkia tarkemmin. Bluetooth-havainnointia 

voidaan parantaa ottamalla havainnointiin mukaan myös BR-yhteys. Tämä vaatisi ainakin 
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sparrow-wifi:ä käytettäessä Ubertooth-laitteen, jolloin havainnoinnissa saataisiin sekä BR- 

että BLE-yhteydet [40].  

Havaintolaitteen kehitystä olisi voinut helpottaa toisen käyttöjärjestelmän käyttäminen, jol-

loin käytettävien ohjelmien asentaminen olisi saattanut toimia helpommin. Hyvänä vaihto-

ehtona Raspberry Pi OS:lle olisi voinut olla Ubuntu, jolle löytyy MongoDB-tuki. Toisena 

vaihtoehtona olisi Kali Linux, joka on kehitetty verkkotestausta varten ja jolta löytyy siihen 

tarkoitukseen valmiita työkaluja.  

Datan tallennukseen tarkoitettu palvelin toimii niin kuin sen pitääkin. Työtä tehdessä tai sitä 

testatessa ei ilmennyt ongelmia, joten sen toteutuksen voidaan sanoa menneen erinomaisesti. 

Visualisointiin tehty ratkaisu onnistui myös hyvin, sillä se prosessoi palvelimelta saatavaa 

dataa ja näyttää käyttäjälle havainnoinnissa löytyneistä laitteista oleelliset tiedot sekä kertoo, 

kuinka laitteiden määrä vaihtelee havainnointialueella. Seuraavassa iteraatiossa visualisoin-

tia voidaan kehittää lisäämällä uusi välilehti, jossa arvioitaisiin löytyneiden laitteiden etäi-

syyttä havaintolaitteesta. Tämä auttaisi käyttäjiä hahmottamaan laitteiden määrän lisäksi 

myös niiden etäisyyksiä toisistaan ja havaintolaitteesta.  

Havainnointia voidaan kehittää ottamalla mukaan useampi havaintolaite, jotka kaikki tallen-

taisivat datansa yhteiseen tietokantaan. Työn kloonaaminen useammalle laitteelle onnistuisi 

todennäköisesti suhteellisen vaivattomasti, sillä sitä varten täytyisi asentaa vain käytettävät 

ohjelmat ja antaa havaintolaitteille sopivat verkkokortit. Useamman havaintolaitteen avulla 

saataisiin kartoitettua suurempi alue kuuntelussa ja voitaisiin seurata laitteiden liikettä ha-

vaintoasemien välillä. Tallennukseen käytettävää tietokantaa tulisi kuitenkin muuttaa use-

amman havaintolaitteen tapauksessa, sillä pitäisi pystyä erottelemaan, mikä havaintolaite 

teki havainnon. Tätä varten tietokantaan tallennettavan havaitun laitteen tietoihin tulisi uusi 

lista, mistä löytyisi aikaleima, jolloin laite on havaittu sekä havainnoinnin tehdyn havainto-

laitteen nimi tai sen tunniste. Tällöin saataisiin jokaiselle laitteelle oma historia, joka kertoisi 

havainnoinnin ajan sekä havainnoinnin tehneen laitteen. Havaintolaitteen asennusohjeet nä-

kyvät liitteessä 1 ja toteutettujen ohjelmistojen osoitteet ja lähdekoodit liitteessä 2.  
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6  Yhteenveto 

Langattomien laitteiden havainnoinnille löytyy paljon käyttökohteita, kuten työn alussa mai-

nittu alueen valvominen sinne kuulumattomien laitteiden varalta. Jotta langattomia laitteita 

pystytään havaitsemaan, kehitettiin tässä työssä oma paketointi langattomien laitteiden ha-

vainnoinnille sekä visualisointi saadulle datalle. Langattomien laitteiden havainnoiminen ja 

niiden yksilöiminen MAC-osoitteen avulla ei ole kuitenkaan uutta tietoa, kuten esimerkiksi 

Cunhen tekemä julkaisu osoittaa [39]. Tässä työssä kehitetty havaintolaite pohjautuu aikai-

semmin tehtyihin tutkimuksiin langattomien laitteiden havainnoinnista.  

Opittua taustateoriaa hyödyntäen luotiin langattomien laitteiden havaintoasema sekä sen 

ympärille datan tallennukseen oma palvelin ja tietokanta sekä datan visualisointiin oma verk-

kosivu. Työssä asetettuihin tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset.  

Tämänhetkinen havaintoasema on yksinkertainen versio ja tarvitsee vielä jatkokehitystä, 

jotta sen pystyy kloonaamaan useammalle laitteelle sekä ottamaan laajempaan käyttöön. 

Useamman havaintoaseman käyttäminen mahdollistaa suuremman havainnointialueen kar-

toittamisen sekä havaittujen laitteiden seuraamisen havaintoasemien välillä. Myös datan tal-

lennukseen kehitettyä palvelimen tietokantaa joudutaan muuttamaan useamman havainto-

laitteen tapauksessa.  

Visualisointiin tarkoitettu verkkosivun kehitys onnistui suunnitellusti. Sen avulla voidaan 

seurata havainnointilaitteen havaitsemien laitteiden määrää sekä saada yksityiskohtaisia tie-

toja havaituista laitteista, kuten laitteen valmistaja tai milloin laite on havaittu ensimmäisen 

ja viimeisen kerran. 
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Liite 1. Havaintoaseman asennusohjeet 

1. Lataa työssä luotu ohjelma read-import-data.py ja asenna tarvittavat Python kirjastot  

2. Asenna Airodump-ng ajamalla komento ’sudo apt-get install -y aircrack-ng’ 

3. Asenna sparrow-wifi kloonaamalla sen GitHub kansio 

a. Asenna tarvittavat Python kirjastot 

b. Aja kansiosta löytyvä skripti komennolla ’sudo rpi.setup_prerequisites.sh’ 

c. Jos asennuksessa tulee vastaan ongelmia, kannattaa apua hakea Sparrow-wifi:n 

GitHubista. [40] 

4. Jos haluaa tallentaa dataa lokaaliin tietokantaan, tulee asentaa MongoDB. Sen saa 

asennettua seuraamalla Andy Felongin opasta [47]. Tämä ei ole pakollinen vaihe, jos 

haluaa käyttää vain verkkoon tarkoitettua tallennusta. 

5. Luo kansio mihin sparrow-wifi ja Airodump-ng tallentavat tiedostot. Tässä työssä 

käytettiin osoitetta ’ /home/pi/Desktop/recordings’, mitä suositellaan myös muille. 

a. Jos käyttää jotain toista osoitetta täytyy tallennuksen aloittavaan ohjelmaan 

muuttaa ne riveillä 342, 104 ja 189. 

6. Muuta sparrowremoteagent.py ohjelman lähdekoodia riveillä 554-558 antamalla luo-

tavan tiedoston nimeksi ’Bluetooth_recording.csv’. Jos loi tallennukseen tarkoitetun 

kansion toiseen osoitteeseen, tulee se ottaa huomioon tässä vaiheessa. 

a. self.btfilename = '/home/pi/Desktop/recordings/Bluetooth_recording.csv' 



 

7. Vaihda kuuntelussa käytettävä verkkokortti monitorointi tilaan ajamalla komennot: 

a. sudo ifconfig <verkkokortin tunnus esim. wlan0> down 

b. sudo iwconfig <verkkokortin tunnus esim. wlan0> mode Monitor 

c. sudo ifconfig <verkkokortin tunnus esim. wlan0> up 

8. Käynnistä tallennus ajamalla komento ’python3 read-import-data.py -web’ 

a. Jos haluaa tallentaa lokaaliin tietokantaan käyttää argumentin ’-web’ tilalla argu-

menttia ’-local’ 

b. Ohjelman voi ajaa myös argumentilla ’-export’, mikä lähettää muistissa olevan 

tietokannan verkkoon ja päivittää verkossa olevat tiedot 

c. Ohjelman saa lopetettua painamalla ctrl+c. 

 

  



 

Liite 2. Työssä luodut ohjelmistot 

Havaintoasema:  

- Lähdekoodi: https://github.com/ViliRaunola/Kandi-Raspberry  

Palvelin, joka hallinnoi datan tallennuksen ja välityksen:  

- Lähdekoodi: https://github.com/ViliRaunola/Kandi-serveri,  

Visualisointiin tehty verkkosivu:  

- Lähdekoodi: https://github.com/ViliRaunola/Kandi-Visualisointi 

 

 

 


