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The aim of this thesis was to break the WLAN encryption keys. The security  
protocols in the wireless networks were WEP and WPA/WPA2. I’ll explain IEEE 
802.11-standards and wireless encryption capabilities. The objective of the thesis 
was to show how the hacking takes place in practice and how to protect against 
the attacks. 
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KÄYTETYT LYHENTEET 

 

AES Advanced Encryption Standard 

 

ARP Address Resolution Protocol 

 

BSSID Basic Service Set Identifier 

 

DoS Denial of Service  

 

GRUB Grand Unified Bootloader  

 

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers 

 

IoT Internet of things 

 

IV Initialization Vector  

 

MIMO Multiple-Input and Multiple-Output. Antennitekniikka, jossa hyödyn-

netään yhtäaikaisesti useampaa kuin yhtä antennia signaalien lähe-

tyksessä 

 

MU-MIMO Multi-User Multiple-input and Multiple-Output. 

 

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Monikantoaalto-modu-

laatio, jonka signaali koostuu joukosta lähekkäin sijaitsevia moduloi-

tuja kantajia 

 

PMK Pairwise Master Key 

 

Spoofing Käyttäjä tai ohjelma naamioituu kohteeksi väärentämällä tietoa   

 

Sniffing Tietoliikenteen kuuntelemista ja pakettien keräystä 
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SSID Service set identifier 

 

TKIP Temporal Key Integrity Protocol 

 

WEP  Wired Equivalent Privacy  

 

WLAN Wireless Local Area Network 

 

WPA  Wi-Fi Protected Access  
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1  JOHDANTO 

Yhä useampaan kotitalouteen ja yritykseen kuuluu tänä päivän tietoverkkoja yh-

distävä laite eli reititin. Näiden laitteiden langattomassa suojauksessa käytetään 

WEP, WPA ja WPA/WPA2 salausprotokollia. Suojausavain takaa käyttäjälle tur-

van sille, ettei kukaan ulkopuolinen luvaton käyttäjä pääse käsiksi verkkoyhtey-

teen.  

Valitettavasti näiden salausmenetelmien murtaminen on tänä päivänä helppoa ja 

kuka tahansa hakukoneita kykenevä käyttäjä pystyy murtamaan langattoman rei-

tittimen salauksen ilman syvempää ymmärrystä langattomasta verkosta. Langat-

toman verkon salauksen murtaminen on portti verkkoon, sen jälkeen mahdolliset 

tietojenkalastelut ja hyökkäyksen on helpompi toteuttaa. Suurimpana ongelmana 

on se, että loppukäyttäjät eivät vaihda verkkojen oletuksena asetettuja salasa-

noja tai ovat välinpitämättömiä mahdollisista riskeistä. Tietomurtoja voidaan en-

nalta ehkäistä perehdyttämällä käyttäjiä luomaan monimutkaisia salasanoja ja 

havaitsemaan asiaankuulumattomat käyttäjät verkosta. 

Syy miksi haitallinen käyttäjä haluaisi murtautua toisten ihmisten langattomaan 

verkkoon antaa käyttäjälle mahdollisuuden selailla anonyyminä internetissä va-

rastetun yhteyden omistajan IP-osoitteella. Käyttäjä voi ladata ja jakaa laittomasti 

esimerkiksi musiikkia ja elokuvia jäämättä siitä itse kiinni. Oikeudelliseen vastuu-

seen joutuu verkkoyhteyden omistaja, sillä IP-osoite jäljitetään kaapattuun reitit-

timeen.  

Aiheen laajuudesta johtuen olen pyrkinyt rajaamaan opinnäytetyön käsittelemään 

langattoman verkon toimintaperiaatetta ja salausprotokollien murtamista. Langat-

tomassa verkossa on paljon käsiteltävää itsessään, sillä siihen liittyviä standar-

deja ja toimintaperiaatetta kehitetään nopealla tahdilla. Tietoliikenneasiantunti-

jana olen perehtynyt langattomiin verkkoihin työni puolesta ja harrastukseksi syn-

tyneestä eettisestä penetraatiotestaamisesta olen käyttänyt omakohtaista koke-

musta tietokantana. Suurin osa materiaalista liittyen standardeihin, salausproto-

kolliin ja murtamiseen on haettu eri lähteistä internetin hakukoneella. 
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Opinnäytetyöni aihetta ehdotti Lapin ammattikorkeakoulun lehtori Tauno Tepsa 

keväällä 2018. Aloitin opinnäytetyön heinäkuussa hankkien tarvittavia välineitä ja 

testaamalla salausprotokollien murtamista kotona luotuun testiympäristöön. Ko-

kosin materiaalialin salausprotokollien murtamisen testauksien onnistuttua. Suo-

ritin materiaalin pohjalta sovitun testauksen Lapin ammattikorkeakoulun elektro-

niikan laboratoriossa. 

  



9 

 

 

2 IEEE 802.11 -STANDARDIT 

WLAN-verkko on lyhenne ”Wireless Local Area Network”. Langaton yhteys edel-

lyttää korkeataajuisten radioaaltojen käyttöä, niitä lähetetään tukiasemien kautta. 

Tukiasemat ovat laitteita, joita käytetään langattomien signaalien lähettämisessä. 

Laitteet, jotka ovat tukiasemien kuuluvuus alueella pystyvät ylläpitämään verkko-

yhteyttä käytön aikana. 

 

Wlan-protokollat ovat peräisin IEEE:n Standardi Komitean kehittämästä 802.11-

standardiprotokollasta. Alkuperäisen 802.11-standardiprotokollan tiedonsiirtono-

peus oli kaksi megabittiä sekunnissa 2,4gigahertzin taajuudella. Tämän pohjalta 

on kehitetty uusia standardeja, joiden avulla on parannettu langattoman lähiver-

kon käyttöä. (Griffin. 2018) 

 

Langatonta datansiirtoa hallitsee tietyt protokollat, jotka määrittelevät verkon 

tyyppiä ja toimintaa. Seuraavassa taulukossa kuvataan protokollien taajuutta, 

kaistan leveyttä, antennitekniikkaa ja korkeinta teoreettista tiedonsiirtonopeutta. 

(Juniper Networks TechLibrary. 2018). (Taulukko 1, Collier. 2015.) 

 

 

Taulukko 1. Yhteenveto standardien ominaisuuksista 

2.1 802.11a ja 802.11b 

Standardit julkaistiin vuonna 1999, niiden eroavaisuudet ovat taajuuksissa ja no-

peuksissa. 802.11a toimii viiden gigahertzin taajuudella ja maksiminopeus sille 

on 54megabittiä sekunnissa. 802.11b toimii 2,4Gigahertzin taajuudella ja maksi-

minopeus sille on 11megabittiä sekunnissa. (Mitchell. 2018) 
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Silloiset reitittimet ja langattomat verkkokortit valmistettiin tukemaan 802.11b-

standardia. Laajakaista yhteydet oli rajoitettu viiteen megabittiin sekunnissa. 

802.11a-standardin 54megabittiä sekunnissa nopeus erottui kuitenkin lähiver-

kossa . Jos lähialueen tukiasema lähetti 802.11b signaalia, sitä pystyttiin ainoas-

taan vastaanottamaan verkkokorteilla, jotka tukivat 802.11b-standardia. (Mit-

chell. 2018) 

2.2 802.11g 

802.11g julkaistiin vuonna 2002-2003, sen pohjana oli luoda parempi tietoturva 

langattomalle verkolle. Tarkoituksena oli yhdistää 802.11a ja 802.11b -standar-

dien ominaisuudet. Toiminta perustuu 2,4Gigahertzin taajuudelle käyttäen 

OFDM-tekniikkaa. Sen teoreettinen huippunopeus on 54Megabittiä sekunnissa. 

(Poole. 2018) 

 

802.11g hyvinä puolina on sen yhteensopivuus kaikkien langattomien verkkolait-

teiden kanssa. Se on myös vähiten kallis vaihtoehto tämän standardin omaaville 

laitteille.(Mitchell. 2018) 

 

Huonoina puolina on se, että 802.11g-standardi oli taaksepäin yhteensopiva 

802.11b-standardin kanssa. Mikäli verkkoon yhdistettiin laite, joka sisälsi 

802.11b-standardin, koko verkon yhteys hidastui tämän standardin mukaiselle 

nopeudelle. Ongelmina oli myös muiden samaan radiotaajuutta käyttävien laittei-

den aiheuttamat häiriöt. (Mitchell. 2018) 

2.3 802.11n 

802.11n-standardi julkaistiin vuonna 2009, mikä oli seuraava 802.11g-standar-

dista. Standardi toi uutena ominaisuutena MIMO-moniantennitekniikan, joka tar-

koitta kykyä lähettää ja vastaanottaa tietoa samanaikaisesti useiden eri anten-

nien kautta. Tällä oli suuri vaikutus nopeuden kasvuun. Teoreettinen maksimi no-

peus 802.11n -standardille oli 450Mbps. Se tukee 2,4gigahertzin ja viiden giga-
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hertzin taajuuksia. Hyvinä puolina standardi toi merkittävän kaistanleveyden pa-

rantamisen aiemmista standardeista. Sillä on myös laaja tuki verkkolaitteisiin. 

(Palkkinen. 2009) 

 

Sen toteutus oli huomattavasti kalliimpi kuin 802.11g-standardin. Lisäksi useiden 

signaalien käyttö saattoi häiritä aikaisempia standardeja käyttäviä verkkoja. (Mit-

chell. 2018) 

2.4 802.11ac wave2 

802.11ac wave2 -standardi on toisen sukupolven IEEE 802.11ac -standardi. Uu-

sina ominaisuuksina se tuo laajemmat lähetyskanavat, neljän spatiaalin virran 

käytön ja MU-MIMO-antennitekniikan. Tämä antennitekniikka mahdollisti tukiase-

mien spatiaalivirtojen jakamisen eri laitteiden välillä. Sen ansiosta rinnakkaisen 

tiedonsiirron kaistanleveyttä saatiin kasvatettua.(Lancom Systems. 2018) 

 

Beamforming eli suomeksi sanottuna lähetyksen tehoa suuntaava säteenmuo-

dostus mahdollistaa tukiasemalle signaalin voimakkuuden ohjaamista suhteessa 

suuntaan. Esimerkiksi tietyille laitteille voidaan tarjota erityisen hyvä yhteys, kun 

taas muille laitteille, jotka eivät käytä signaalia, joutuvat vähemmän häiriöihin. 

(Lancom Systems. 2018) 
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3 LANGATTOMAN VERKON SALAUS 

Langaton lähiverkko on ollut jo kymmeniä vuosia arkipäiväinen verkkotekniikka 

kotitalouksissa ja yrityksissä. Langattoman verkon muodostaa WLAN-tukiasema, 

joka yhdistää verkkolaitteissa olevaan lähettimeen. Tukiasemat ja verkkolaitteet 

sisältävät samanlaiset antennit, ne keskustelevat samalla radiotaajuudella ja 

lähettävät dataa. 

 

Tukiasemien siirtonopeus riippuu signaalin vahvuudesta. Jos signaali on heikko, 

samalla tiedonsiirto hidastuu. Yrityksissä tai suuremmissa rakennuksissa, missä 

tarvitaan suurempia määriä tiedonsiirtokapasiteettia, voidaan asentaa useampia 

tukiasemia eri puolille huoneita. 

 

Langattomassa verkossa tapahtuu radiotaajuista säteilyä, joka on pienen 

lähetys tehon vuoksi erittäin heikkoa etäisyyden kasvaessa. Pitkäaikaiselle 

altistumiselle ei tutkitusti ole löydetty terveydellisiä haittavaikutuksia. 

(Säteilyturvakeskus. 2014. Langaton lähiverkko) 

 

Langaton verkko helpottaa verkkolaitteiden kuten tietokoneiden, älypuhelimien, 

tablettien ja televisioiden yhdistämistä lähiverkkoon. Langattomassa 

lähiverkossa ei tarvita verkkopiuhoja yhdistääkseen verkkolaitetta, eikä tarvitse 

olla verkkopistokkeen tai reitittimen vieressä verkkopiuhan kanssa. Riittää kun 

on tarpeeksi lähellä kantoaluetta. 

 

Langattoman verkon yksi huonoimmista puolista on tietoturvan heikkous. Se ei 

kulje rinnakkain langallisen verkon suojauksien kanssa, sillä liikkuva data kulkee 

kimpoilevana pakettina laitteelta toiselle. Datapaketteja voidaan siepata ja 

muokata, silloin datapaketin alkuperä muuttuu. Langallinen verkko taas kulkee 

määrätietoisesti kohteesta A kohteeseen B verkkopiuhan, kaapelin ja kuitujen 

sisällä. 

 

 

Useimmissa yrityksissä langatonta verkkoa käytetään asiakasverkkona tai 

vierasverkkona, tällä tavalla tukiasemille estetään varsinaiset hallintoverkot. 



13 

 

Yrityksen sisäisiäverkkoja ei missään tapauksessa suositella viemään 

tukiasemille, sillä datapakettien kuunteleminen ja kerääminen eli niin sanottu 

”Sniffing attack” on paljon helpompi toteuttaa kuin langalliseen verkkoon.  

3.1 Salausprotokollat 

Langattoman verkon salausprotokollien tehtävänä on suojata ulkopuolisilta pääsy 

verkkoon ja salata henkilökohtaiset lähtevät datapaketit. Valitettavasti langatto-

man verkon suojaukset ei ole yhtä turvattuja kuin langallisen verkon. Langalli-

sessa verkossa data liikkuu verkkokaapelin sisällä kahden laitteen välillä. Lan-

gattomassa verkossa data lähtee jokaiseen suuntaan kaikille kuunteleville lait-

teille, jotka sattuvat olemaan verkon kantoalueella. (Netspotapp. 2018) 

 

Langattoman verkon salausprotokollia on tällä hetkellä kolme. Kehityksen aikaja-

nalta katsottuna ensimmäinen oli WEP (Wired Equivalent Privacy), josta kehitet-

tiin myöhemmin WPA ja WPA2. (Netspotapp. 2018) 

 

3.1.1 WEP 

WEP-salausprotokolla kehitettiin vuonna 1999. Se on alkuperäinen suojauspro-

tokolla, joka suunniteltiin 802.11-standardille. Tarkoituksena oli estää hakkerei-

den murtautuminen verkkoon ja kuunnella liikkuvaa dataa käyttäjän ja tukiase-

man välillä. Sen luultiin tarjoavan samanlaista suojausta kuin langallisen verkon 

suojaus. Vuonna 2001 tutkijat huomasivat vakavia tietoturva aukkoja suojauk-

sessa, joka johti useiden yrityksien luopumista langattoman verkon käytöstä. 

(Scarpati. 2017) 

 

Standardi 64-bit WEP käyttää RC4-salausalgoritmin 40-bittistä jaettua avainta, 

joka on yhdistetty 24-bittisellä alustusvektorilla muodostaakseen RC4-avaimen. 

RC4-salausalgoritmissa avaimen pitää olla samanpituinen kuin käytössä oleva 

salattu tavujono. (Scarpati. 2017) 
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Tavujono määritellään hexadesimaalijärjestelmän avulla, sen kantaluku on 16 ja 

se sisältää kirjaimet A-F ja numerot 0-9. Jokainen tavu 4-bitistä kerrotaan tavujo-

non pituudella ja lisäämällä alustusvektori. 64-bittisessä WEP avaimessa on 10 

merkkinen tavujono, joka kerrotaan 4-bitillä ja lisätään 24-bittinen alustusvektori. 

Näin luodaan 64-bittinen WEP avain. (Scarpati. 2017) 

 

128-bittisen WEP avaimen tavujono on pituudeltaan 26 merkkiä, jossa jokaisessa 

4-bitissä on 26 merkkiä lisättynä siihen 24-bitin alustusvektori. Näiden avainten 

poikkeavuudet toisistaan eivät ole suuria, sillä molemmat avaimet käyttävät 24-

bittistä alustusvektoria. 24-bittinen alustusvektori sisältää omat huonot puolensa. 

Nämä avaimet ovat yhtä heikkoja tietoturvan näkökentästä katsottuna. (Scarpati. 

2017) 

 

3.1.2 WPA/WPA2 

WPA oli seuraava salausprotokolla, joka luotiin vuonna 2003 WEP-salausproto-

kollan tietoturva aukkojen löydettyä. Sen on kehittänyt voittoa tavoittelematon jär-

jestö nimeltä Wi-FI Alliance. WPA -salausprotokollan määrityksenä käytettiin 

PSK, joka käytti 256-bittistä avainta. (Fitzpatrick. 2016) 

 

Julkaisussa WPA -salausprotokolla toi tullessaan viestien eheyden tarkistuksen, 

jolla pystyttiin näkemään, onko mahdollinen hyökkääjä siepannut tai muuttanut 

datapaketteja tukiaseman ja käyttäjän välillä. Toinen lisäys oli TKIP, jonka toi-

minta perustuu lähtevien pakettien salaamiselle eri avaimella. Se käyttää samaa 

RC4-algoritmia kuin WEP-salausprotokolla. (Rouse. 2006) 

 

WPA ja WPA2 -salausprotokollassa tukiasema ja käyttäjä suorittaa tunnistuksen 

nelivaiheisella kättelyllä. Tukiasema todentaa itsensä käyttäjälle ja tarjoaa suoja-

tun salauksen. PMK salausavainta ei lähetetä verkon ylitse, mikä jättää tämän 

komponentin jakamattomaksi ja siten vahvistamalla prosessin turvallisuutta. 

(Techopedia. 2018) 
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WPA2 -salausprotokolla on toisen sukupolven WPA, joka toi uutuutena AES-loh-

kosalausmenetelmän. Tämä salausmenetelmä on luokiteltumarkkinoiden turval-

lisimmaksi langattoman verkon salausmenetelmäksi. AES käyttää Rijndael-algo-

ritmia eli symmetrisen lohkon salausmenetelmää. Se voi käsitellä 128-bittisiä da-

talohkoja käyttäen salausavaimia, joiden pituudet voivat olla 128, 192 ja 256-bit-

tisiä. (NIST. 2001, 5) 
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4 TYÖKALUT JA ASENNUKSET 

4.1 Kali Linux 

Kali on Debianiin pohjautuva Linux -jakelupaketti. Se on suunniteltu digitaaliseen 

rikostutkintaan ja penetraatiotestaukseen. Jakelupaketti sisältää kattavan mää-

rän työkaluja, kuten porttiskannausohjelmia, Sniffing -ohjelmia, salasanan murta-

jia ja Wlan-verkkojen murtamiseen tarkoitettuja ohjelmistopaketteja. 

 

Tätä työtä varten löytyy Kalin kotisivuilta Kali Linux 64-bittinen jakelupaketti. La-

dattava tiedosto on levykuva ISO-muodossa, joka asennetaan virtuaalialustalle. 

4.2 Oracle VM VirtualBox ja jakelupaketin asennus. 

Virtuaalialustana käytämme Oracle VM VirtualBox -ohjelmaa, joka on suunniteltu 

käyttöjärjestelmien ja ohjelmien virtualisoimiseen. Se tukee lähes kaikkia PC-

pohjaisia jakelupaketteja ja ohjelmia. 

 

Tarvittava asennusmedia löytyy VirtualBoxin kotisivuilta. Koska pöytäkoneeni 

käyttöjärjestelmä on Windows 10, valitsemme VirtualBox 5.2.20 -alusta paketin 

Windowsille. Suosituksena ladataan sivustolta vielä ”VirtualBox 5.2.20 Oracle VM 

VirtualBox Extension Pack” -lisäpaketti, joka sisältää tuen USB 3.0 laitteille ja 

porteille.  

 

Kali Linuxin käyttöönotto aloitetaan avaamalla VirtualBox ja valitsemalla vasem-

masta yläreunasta NEW -toiminto auki. Sen jälkeen asetetaan nimi, käyttöjärjes-

telmän tyyppi, jakelupaketin versio ja luodaan virtuaalinen kovalevytila. (Kuvio 1.)  
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Kuvio 1. Virtuaalialustan luonti 

 

Annoin virtuaalialustalle nimeksi ”Kali Linux” ja seuraavaksi lisäsin 20 gigabittiä 

kovalevytilaa. Kali-jakelupaketti itsessään tarvitsee vähintään kahdeksan gigabit-

tiä kovalevytilaa. Ylimääräinen kovalevytila tulee tarpeen päivityksille, sovelluk-

sille ja tarvittaville tiedostoille. (Kuvio 2.) 

 

 

Kuvio 2. Virtuaalialustalle annetaan kovalevytilaa 
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Virtuaalialusta on luotu ja sille on annettu kovalevytilaa. Tämän jälkeen konfigu-

roidaan asetukset ja lisätään Kalin-levykuva. Annoin virtuaalialustalle kolme gi-

gabittiä RAM-muistia, mutta vähempikin käy. Tämä vaikuttaa suorituskykyyn. 

Boot Order tulee asettaa optinen ja kovalevy. (Kuvio 3.) 

 

 

Kuvio 3. Muistin määritys 

 

Pöytäkoneessani on neliytiminen prosessori, joten annoin virtuaalialustalle käyt-

töön kaksi ydintä. Seuraavassa kuvassa määritellään prosessorin ydinten määrä. 

(Kuvio 4.) 

 

 

Kuvio 4. Prosessorin ydinten määritys 
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Näytönohjaimesta annetaan maksimi määrä muistia, sillä saadaan parannettua 

suorituskykyä. Annetaan vielä täppä ”3D Acceleration” eli grafiikan laitteistokiih-

dytys siirtää laskutoimituksia näytönohjaimelle. (Kuvio 5.) 

 

 

Kuvio 5. Näytönohjaimen muistin määritys 

 

Tässä vaiheessa valitaan Kalin-levykuva, joka on ISO-tiedostomuodossa. Seu-

raavassa kuvassa näytetään, mistä sen voi valita. 

(Kuvio 6.) 

 

 

Kuvio 6. Ladatun levykuvan hakeminen 
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USB-välilehteen on nyt ilmestynyt USB 3.0 (xHCI) Controller, sillä asensin lisä-

osapaketin. Valitaan USB 3.0 ja oikeasta reunasta otetaan ”+” painikkeesta käy-

tössä oleva langaton verkkokortti. Tässä tapauksessa minulla oli käytössä Real-

tek NETGEAR WNBA13100M. (Kuvio 7.) 

 

 

Kuvio 7. Langattoman verkkokortin määritys 

 

Nyt voidaan aloittaa Kali Linux-jakelupaketin asennus. Se suoritetaan ainoastaan 

ensikäynnistyksellä, sen jälkeen sitä ei tarvitse uudelleen asentaa. 

4.3 Kali Linux -jakelupaketin asennus 

Asennuksessa on mahdollista valita graafinen asennus tai ns. komentorivi asen-

nus. Käytän itse tavallista asennusta eli komentorivi asennusta. (Kuvio 8.) 

 

 

Kuvio 8. Jakelupaketin asennuksen aloitus 
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Ensimmäisenä asetetaan kielen, alueen, aikavyöhykkeen, näppäimistön ulko-

asun, verkkosovittimen (LAN-verkko tai WLAN-verkko), kellon, käyttäjäprofiilin ja 

salasanan konfiguroinnit. Nämä asetukset käyttäjä voi asettaa haluamallaan ta-

valla.  Olennaisin osa kuitenkin on järjestelmän asennus. (Kuvio 9.) 

 

 

Kuvio 9. Asennetaan järjestelmä 

 

Suoritan järjestelmän levyjaon opastetulla asennuksella. Valitsen koko levytilan 

käyttöön ja käytämme SCSI2-levyä. Uusille käyttäjille suositellaan kaikkien tie-

dostojen menevän yhdelle levyjaolle, joten käytämme tätä valintaa. Mikäli käyt-

täjä haluaa kotikansion ”/home” erilliseen levyjakoon, voi sen asettaa Tämän jäl-

keen viimeistellään levynjako ja tallennetaan tehdyt muutokset. Järjestelmän 

asennus kestään noin viidestä kymmeneen minuuttia riippuen kovalevystäsi. (Ku-

vio 10.) 

 

 

 

Kuvio 10. Levynjako 
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Järjestelmän asennuksen jälkeen käyttöön otetaan verkko, jotta voidaan päivittää 

tarvittaessa jakelupaketti VirtualBoxissa. Mikäli käytössä on välityspalvelin 

(Proxy), lisätään välityspalvelimen osoite. Käytössäni ei ole välityspalvelinta, jo-

ten jätän sarakkeen tyhjäksi. (Kuvio 11.) 

 

 

Kuvio 11. Välityspalvelimen osoite 

 

Tämän jälkeen asennetaan GRUB eli käyttöjärjestelmän lataaja. Asennuksen jäl-

keen voidaan käynnistää järjestelmä uudestaan. Jakelupaketti on nyt asennettu 

ja valmis käytettäväksi. 

4.4 Päivitys ja Aircrack-ng 

Langattoman verkon penetraatiotestaamiseen on olemassa useita sovelluksia si-

sältäen enemmän tai vähemmän hyödyllisiä työkaluja. Tätä opinnäytetyötä var-

ten olen valinnut sovelluspaketin Aircrack-ng. Se on yksi kattavimmista WI-FI-

turvallisuuden kehittämistyökaluista. Sovelluksella voi monitoroida, hyökätä, tes-

tata langattomia verkkokortteja, murtaa WEP- ja WPA/WPA2-salauksia. (Airc-

rack-ng. 2018) 

 

Sovelluspaketti on osana Kali Linux-jakelupakettiin kuuluvia työkaluja, mutta su-

pistetuimmissa jakelupaketeissa se täytyy ladata ja asentaa. Käyn lyhyesti läpi 

muutamalla komennolla, kuinka Aircrack-ng ladataan ja asennetaan. (Aircrack-

ng. 2018) 

 

Ensimmäiseksi suositellaan päivittämään Kali ja sovelluspaketit. Avataan komen-

torivi Terminal ja syötetään rivi juuresta, joka hakee Kalin web-palvelimelta päivi-
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tykset. Samaan riviin on myös syötetty upgrade-komento, mikä aloittaa päivityk-

sen. Symboleilla ”&&” voidaan lisätä samaan lauseeseen toinen komento, joka 

suoritetaan järjestyksen mukaisesti. (Kuvio 12.) 

 

 

Kuvio 12. Päivitys 

 

Ladataan Aircrack-ng komennolla, joka hakee Kalin web-palvelimelta sovelluk-

sen. Komentoa voi käyttää myös sovelluspaketin päivityksessä.  (Kuvio 13.) 

 

 

Kuvio 13. Aircrack-ng asennus 

 

Sovelluksen asennuttua voidaan syöttää komentoriville aircrack-ng, josta avau-

tuu listaus asetuksille ja toiminnoille. Seuraavassa kuvassa voidaan nähdä so-

velluksen toimintoja. (Kuvio 14.) 
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Kuvio 14.  Aircrack-ng 
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5 LANGATTOMAAN VERKKOON MURTAUTUMINEN 

Langattoman verkon murtautumisessa keskityttiin WEP- ja WPA/WPA2-salaus-

avainten murtamiseen. Testaaminen suoritettiin Lapin ammattikorkeakoulun 

elektroniikan laboratoriossa syksyllä 2018. 

 

Laboratorioon on rakennettu IoT-langaton lähiverkko. Labrassa on Digi Transport 

WR21-reititin, jolle luotiin testausta varten kaksi erillistä SSID  eli langattoman 

verkontunnusta, joiden nimet olivat penetraatiotestausWEP ja penetraatiotes-

tausWPA. Salausavaimet verkkotunnuksille antoi laboratorion ylläpitäjä.  

 

Työvälineinä testaamiseen käytin rakentamaani pöytäkonetta, johon olin liitänyt 

NETGEAR WNBA13100M -langattoman verkkokortin. Käyttöjärjestelmänä käytin 

Kali Linux-jakelupakettia asennettuna Oracle VM VirtualBox-virtuaalialustalle.  

Murtaminen suoritettiin Aircrack-ng-sovelluksella. Tavoitteenani oli murtaa ylläpi-

täjän antamat salausavaimet ja dokumentoida samalla toimintaprosessi. 

5.1 Tietojen sieppaaminen ja tukiaseman tunnistaminen 

Ensimmäiseksi muutetaan langaton verkkokortti monitorointi tilaan. Langattoman 

verkkokortin tunnus on tässä tapauksessa ”wlan0”. Verkkokortti on oletuksena 

aina managed eli käsittelytilassa. Tämä saadaan näkyviin antamalla komento ter-

minaaliin. (Aircrack-ng. 2018) 

 

Monitorointi tilassa pystytään kuuntelemaan ja sieppaamaan paketteja tukiase-

mista ilman, että niihin ollaan yhdistettyinä. Aircrack-ng sisältää toiminnon air-

mon-ng, jonka avulla pystytään verkkokortti asettamaan monitorointi tilaan. Ko-

mennon jälkeen verkkokortin tunnus muuttuu ”wlan0mon” nimiseksi. (Aircrack-

ng. 2018)  (Kuvio 15) 
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Kuvio 15. Verkkokortti monitori -tilassa 

 

Nyt voidaan alkaa kuuntelemaan liikennettä. Seuraava toiminto on nimeltään ai-

rodump-ng, joka mahdollistaa alueella olevien tukiasemien kuuntelemisen ja tun-

nistamisen. Tämän toiminnon avulla saadaan selville tärkeimmät eli tukiaseman 

verkkotunnus eli ESSID, kanava, salausprotokolla ja tukiaseman MAC-osoite eli 

BSSID. (Aircrack-ng. 2018.) 

 

Kuvasta voidaan nähdä lähettyvillä olevat tukiasemat ja niiden tiedot. Tässä ta-

pauksessa olen suorittanut onnistuneesti tukiasemien tunnistuksen ja kuuntele-

misen. (Aircrack-ng. 2018) (Kuvio 16.) 

 

 

Kuvio 16. Löydetyt tukiasemat ja niiden tiedot 

 

Kun aletaan suorittamaan haluttua hyökkäystä tukiasemaan, on helpompi kuun-

nella ainoastaan kohdetukiasemaa. Tässä vaiheessa annan sovellukselle ko-

mennon, joka tallentaa samalla tietoja tukiasemasta. Annoin tiedostolle nimeksi 

”WEPsalauksenmurto” ja ”WPAMurtautuminen”. (Aircrack-ng. 2018) (Kuviot 17-

18.) 
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Kuvio 17 ja 18. Komento WEP ja  WPA tukiaseman kuuntelulle ja pakettien ke-

räämiselle 

 

Komennot näyttävät ainoastaan kohdetukiaseman ja sille yhdistyneet laitteet. Ku-

vasta nähdään, että tukiasemalle on yhdistynyt laite, jonka mac-osoite on 

B8:27:EB:B9:51:B2. Tässä tapauksessa yhdistynyt laite oli puhelimeni. (Aircrack-

ng. 2018) (Kuvio 19.) 

 

 

Kuvio 19. WEP-tukiaseman kuuntelu ja pakettien sieppaus käynnissä 

5.2 WEP-salausavaimen murtaminen 

Nyt kun kuunnellaan liikennettä ja siepataan paketteja tiedostoon WEPsalauk-

senmurto, voidaan aloittaa hyökkäys, jolla saadaan kerättyä alustusvektoreita. 

WEP-salausprotokolla käyttää RC4-salausta, joka edellyttää alustusvektoreiden 

olevan satunnaisia. Alustusvektorit toistavat itseään 6000 kehyksen välein. Jos 

saadaan taltioitua tarpeeksi alustusvektoreita, voidaan salausavain murtaa. (Airc-

rack-ng, 2018) 

 

Kohdetukiasemaan suoritetaan hyökkäys, jossa suoritetaan ARP-kysely käyttä-

jän ja tukiaseman väliltä. Aircrack-ng sisältää toiminnon Aireplay-ng, jolla voidaan 

suorittaa hyökkäyksiä. Kuvasta nähdään, että hyökkäys on onnistunut ja se siep-

paa alustusvektori -paketteja. (Aircrack-ng, 2018) (Kuvio 20.) 
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Kuvio 20. Alustusvektori -pakettien kaappaus 

 

Kun hyökkäyksen on annettu kerätä tarpeeksi alustusvektoreita, voidaan aloittaa 

salausavaimen murtaminen. Murtaminen tapahtuu seuraavalla komennolla, joka 

hakee ”.cap” -tiedoston, johon paketteja on kerätty. Tässä tapauksessa tiedoston 

nimenä oli WEPsalauksenmurto-01.cap. Asetetaan tiedostopolku, josta sovellus 

löytää tämän tiedoston. (Aircrack-ng, 2018) (Kuvio 21.) 

 

 

Kuvio 21 – Salausavaimen murtaminen käynnissä 

 

Jos alustusvektoreita on kerätty tarpeeksi, ohjelma näyttää salausavaimen ala-

reunassa. Kuvasta voidaan nähdä lopputulos onnistuneelle murtautumiselle. Sa-

lausavain tulee hexadesimaalina ja käännettynä versiona. (Trapani. 2011) 

(Kuvio 22.) 
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Kuvio 22. Salausavain murrettu onnistuneesti 

 

5.3 WPA/WPA2-salausavaimen murtaminen 

WPA ja WPA2-salausprotokollassa tukiasema ja käyttäjä suorittaa tunnistuksen 

4-vaiheisella kättelyllä. Tässä osiossa käydään läpi, kuinka siepataan kryptattu 

suojausavain kättelyvaiheessa. (Aircrack-ng, 2018) 

 

Aloitetaan tukiaseman kuuntelu ja pakettien sieppaus. Avataan kaksi terminaalia, 

jossa toisessa suoritetaan tukiaseman 4-vaiheisen kättelyn kuuntelu ja pakettien 

sieppaus. Toisessa terminaalissa suoritetaan hyökkäykset tukiasemalle. Kuva 

komennosta terminaalissa. (Aircrack-ng, 2018) (Kuvio 23.) 

  

 

Kuvio 23. Komento WPA tukiaseman kuuntelu ja pakettien sieppaus 

 

Station-sarakkeesta voidaan nähdä, että tukiasemalle on yhdistynyt kaksi laitetta. 

Salausavaimen sieppaamiseksi tukiasemalla täytyy olla vähintään yksi yhdistynyt 

laite. Tätä toimintoa ei suljeta, ennen kuin olemme saaneet varmenteen 4-vaihei-

sesta kättelystä. (Aircrack-ng, 2018) (Kuvio 24.) 
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Kuvio 24. WPA tukiaseman kuuntelu ja pakettien sieppaus käynnissä 

 

Yhdistyneet laitteet eivät suorita kättelyä uudelleen, ellei niiden yhteys katkea. 

Tätä varten tukiasemaan tehdään palvelunestohyökkäys, jonka tarkoituksena on 

potkia yhdistynyt käyttäjä pois tukiasemalta. Hyökkäyksen jälkeen käyttäjä ja tu-

kiasema suorittaa 4-vaiheisen kättelyn. (Aircrack-ng, 2018) (Kuvio 25.) 

 

 

Kuvio 25. Palvelunestohyökkäys tukiasemalle käynnissä 

 

Seuraavasta kuvasta olen punaisella alleviivannut kohdan. Tämän viestin ilmes-

tyessä kuuntelu ja sieppaus toiminnolle tarkoittaa, että 4-vaiheisen kättelyn yh-

teydessä on onnistuneesti saatu siepattua salausavain. Tämä salausavain on nyt 

tallentuneena WPAMurtautuminen.cap-tiedostossa. (Aircrack-ng, 2018) (Kuvio 

26.) 

 

 

Kuvio 26. Onnistunut salausavaimen sieppaus 

 

Salauksen murtamiseen suoritetaan sanakirjahyökkäys. Salausavainta käydään 

läpi salasanalistalla, joka testaa jokaisen salasanan listalta. Näitä salasanalistoja 

on mahdollista löytää internetistä hakukoneella. Hyökkäys on yhtä vahva kuin 

salasanalista. Mikäli tukiaseman salasanaa ei löydy listalta, hyökkäys epäonnis-

tuu. Salausavaimen murtamisen voi suorittaa ilman verkkoyhteyttä.  

 



31 

 

Murtamista varten latasin crackstation-human-only.txt salasanalistan. Tämä lista 

sisältää 48 miljoonaa salasanaa. Murtaminen aloitetaan antamalla komento siep-

paustiedoston ja salasanalistan tiedostopolulle. Kuvassa murtaminen käynnissä. 

(Crackstation. 2018) (Kuvio 27.) 

 

 

Kuvio 27. Komento aloittaa salasanan murtamisen 

 

Salausavaimen murtamiseen meni 47minuuttia ja 56 sekuntia. Se kävi läpi 5.1 

miljoonaa salasanaa listalta. Se suoritti noin 3000 salasanaa sekunnissa. Ku-

vasta voidaan nähdä salausavaimen onnistunut murto.  (Kuvio 28.) 

 

 

Kuvio 28. Salausavain on murrettu 

 

5.4 Suojautuminen 

Välttyäkseen salauksen murtajilta, käyttäjien tulee tehdä reitittimen asetuksiin 

muutoksia. Tärkeimpinä muutoksina käyttäjien tulisi muuttaa verkkotunnuksen 

nimi pois valmistajan asettamasta oletus nimeämisestä. Valmistajien luomista 

verkkotunnuksista ja salasanoista on olemassa valmiita salasanalistoja, joiden 

avulla algoritmit tunnistavat nimeämisen ja salasanat.  
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Salasanan muuttaminen on suuri tekijä. Monimutkaisten isojen- ja pienten kirjai-

mien, numeroiden ja merkkien avulla luodut salasanat vaikeuttavat erityisesti sa-

lasanalista-hyökkäyksiltä. Salasanalistalla murtaminen riippuu siitä, sisältääkö 

lista tämän salasanan.  

 

WPA/WPA2–salausprotokolla ja AES–lohkosalausmenetelmä on tällä hetkellä 

markkinoiden turvallisin yhdistelmä. Uusimmissa laitteissa nämä ovat oletuk-

sena, mutta vanhemmissa laitteissa ei välttämättä kaikkiin ole päivittynyt uusin 

protokolla. Ohjeistukset löytyvät laitevalmistajan sivuilta. 
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6 POHDINTA 

Opinnäytetyön tavoitteena oli suorittaa kahden langattoman verkon salausproto-

kollan murtaminen ja perehdyttää kuinka käyttäjä pystyy suojautumaan hyök-

käyksiltä. Halusin erityisesti näyttää, miten kyseinen prosessi tapahtuu ja mitkä 

asiat vaikuttavat murtamisen onnistumiseen. 

 

Tiedonlähteenä käytin internetin hakukoneilla löydettyjä artikkeleita ja omaa hen-

kilökohtaista kokemusta työn ja harrasteiden puolelta. Materiaalin rajaamisessa 

täytyi miettiä olennaisimmat asiat aiheeseen liittyen. Materiaalin löytäminen ja to-

teutus eivät tuottaneet ongelmia. Tarkoituksena oli löytää luotettavaa tietoa sa-

lausprotokollista, standardeista ja murtautumisesta. Nämä asiat olivat mielestäni 

välttämättömiä langattoman verkon toimintaperiaatteen kannalta, jotta pystyttäi-

siin ymmärtämään murtautumisprosessia. 

 

Testauksessa mieleenpainuvin asia oli toteutuksen helppous. Hakukoneilla löy-

tyvien materiaalien avulla pystyy kuka tahansa suorittamaan opinnäytetyössä kä-

siteltäviä hyökkäystapoja.  

 

Opinnäytetyön tärkeimpänä tehtävänä oli opastaa, miten maallikko pystyy suo-

jautumaan ja parantamaan omaa tietoturvaansa. Kokemuksen pohjalta olen tör-

männyt asiakkaisiin ja tuttuihin, jotka ovat välinpitämättömiä oman verkon tieto-

turvasta. Moni ei ole tullut ajatelleeksi, että haitallinen käyttäjä pystyy tekemään 

liittymänomistajan nimissä rikoslainvastaisia vahinkoja. 
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