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1 Projektimääritys 

1.1 Projektin tausta 

Kerro tässä lyhyesti vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 

1. Projekti käynnistetään Haaga-Helian Monialaprojekti (ICT-infrastruktuurit) 

PRO4TN004-3007 kurssia varten. Projektin tarkoituksena on luoda toimiva rat-

kaisu ja vaadittavat dokumentin kurssin läpäisyä varten.  

2. Olemme tutustuneet Rasperry Pi:n toimintaan ja olemme myös tutustuneet 

software defined radioteknologiaan ja olemme myös tilanneet vaadittavia työka-

luja, jotta saamme rakennettua prototyypin, joka on suunnitelmissa. 

3. Projektin tavoitteena on luoda prototyyppi laitteesta, jonka pohjana on Rasperry 

Pi ja jonka avulla pystymme kartoittamaan radiosignaaleja ja tulkitsemaan mistä 

ne tulevat. Tavoitteena on syventää ymmärtämistämme Rasperry Pi:stä, softwa-

re defined radioista ja radiosignaaleista.  

 

 

1.2 Projektin tehtävä 

 

Projektin tehtävänä on rakentaa Rasbperry Pi minitietokone, johon asennetaan työkalu-

ja, joita voidaan käyttää radiotaajuuksien kartoittamiseen ja niiden paikantamiseen. Ra-

kennamme kartan, johon pystymme kartoittamaan mahdollisia signaaleja ja niiden läh-

tösijainteja. Lisäksi minitietokoneen verkkokortti kykenisi monitoroimaan ja injektoi-

maan paketteja, sekä itse tietokone kykenisi toimimaan vihamielisenä “dropbox” lait-

teena haittaohjelma ja takaovineen.  

 

 

1.3 Projektin tavoite ja lopputulokset 

 

1. Projektin päämäärä on luoda toimiva prototyyppi Raspberry Pi-alustalla, joka 

kykenee kartoittamaan radiosignaaleita ohjelmistoradion avulla. 

2. Projektin lopputuloksena syntyy prototyyppi, jossa on valmiita komponentteja, 

sekä mahdollisesti ryhmän luomia uusia ominaisuuksia koottuna yhteen järjes-
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telmään. Mitattavista tuloksista syntyy analyysin myötä dokumentaatiota. Lait-

teen toiminta ja sen logiikka tullaan myös dokumentoimaan kolmansien osapuo-

lien käyttöä varten. 

3.  Projektin lopussa projektin jäsenet ovat oppineet ohjelmistoradioiden käyttöä, 

saadun datan tulkintaa, sekä sen jäsentämistä järkeväksi kokonaisuudeksi. Ryh-

män jäsenet oppivat myös kehittämään vaadittavien järjestelmien komponentte-

ja, sekä tuomaan ne osaksi yhtenäistä kokonaisuutta. 

4. Julkaisemme projektin aikana aiheesta blogia Gittinä. Gittiin tulemme kirjaa-

maan kaiken mitä teemme ja kokemuksia, joita käytön ja projektin aikana syn-

tyy. Tallennamme myös kaiken datan Gittiin ja käytämme sitä sen jakamiseen 

tiimin kesken.  

 

 

1.4 Projektin rajaus 

 

Projektin ei ole tarkoitus tehdä alustaa, jonka avulla on mahdollisuus kartoittaa ja mur-

tautua kaikenlaisiin järjestelmiin. Tarkoituksena ei ole luoda laitetta, joka kuvastaa jo 

valmista ratkaisua, joka olisi saatavilla markkinoilla.  

 

1.5 Projektin organisaatio ja kumppanit 

 

Projektipäällikkö: Tommi Muhonen 

Sihteeri projektin ohjauskokouksissa: Määritetään erikseen ennen kokousten alkua. 

Projektin omistaja: Projektiryhmä 

Toimeksiantajan edustaja: Tero Karvinen 

 

1.6 Projektin budjetti ja aikataulu 

 

Projekti alkoi 20.1.2021 ja projekti päättyy 14.5.2021. Projektiin on varattu aikaa yh-

teensä 270 tuntia per henkilö. Jokainen kirjaa omat tuntinsa ylös ja ne raportoidaan 

ryhmän kesken. Budjetti on noin 21 000 euroa. Budjetti kuluu fyysisiin laitteisiin ja pro-

jektin laitteiston osiin. Budjettiin kuuluu myös erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja 

niiden mahdolliset hinnat. 
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1.7 Projektin riskit ja projektin onnistumisen edellytykset 

 

Projektin etenemisen kannalta riskeinä on projektijäsenien jaksaminen. Jaksamisen 

varmistamisella voimme ehkäistä sitä, että projektijäsen jättäisi projektin kesken. Tämä 

riksi on epätodennäköinen. Projektijäsenien osaaminen on myös riski, jos osaaminen ei 

riitä, eikä sitä paranneta projektin aikana. Tämä riski on myös epätodennäköinen. Pro-

jektijäsenet perehtyvät uudenlaiseen teknologiaan ja pyrkivät oppimaan sen käyttämisen 

ja hyödyntämisen ja tämä ehkäisee aiemmin mainittua riskiä. Mahdollisina esteinä op-

pimiselle on aikataulu, sekä oppimisen umpikujat. Logistisina haasteina on tarvittavien 

komponenttien tilaaminen ja niiden saapuminen. Projektin onnistumisen kannalta on 

tärkeintä tilata tarvittavat komponentit ajoissa, jotta projektin jäsenet pääsevät tutustu-

maan uuteen teknologiaan ja työstämään projektia tarpeellisesti. Tämä riski on kohtuul-

linen ja sitä ehkäistään sillä, että tilasimme vaadittavan laitteiston ajoissa ja seuraamme 

sen saapumista. 
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2 Työsuunnitelma 

 

2.1 Kokonaistyön vaiheistus ja ajoitus 

 

Tämä löytyy liitteestä 1. 

 

2.2 Projektinhallinnolliset menettelytavat 

 

Kaikki projektiin liittyvät päätökset, mukaan lukien tulosten hyväksyminen, tehdään 

viikoittaisissa tapaamisissa. Tapaamisia on viikoittain yksi tai useampi. Tapaamisissa 

keskustellaan projektin etenemisestä, projektin haasteista, sekä kunkin projektin jäsenen 

etenemisestä omalla projektin osa-alueellaan. Tapaamisien yhteydessä päätetään myös 

tulevista projektin vaiheista, sekä niiden aikatauluttamisesta. Tapaamisista kirjoitetaan 

pöytäkirja, josta on aina vastuussa joku projektin jäsenistä. Tapaamisen jälkeen pöytä-

kirja jaetaan kaikille projektin jäsenille yhteisessä Discord-kanavassa. 

 

2.3 Muut projektissa käytettävät menetelmät 

Projektin kommunikointia hoidetaan Discordin kautta. Myös projektin aikana luodut, 

sekä kerätyt materiaalit kasataan Discordiin. 

 

Kaikilla on työvälineinä kannettavat, tai pöytäkoneet, joilla töitä tehdään. Tekniikoina 

toimivat keskitetyn hallinnan menetelmät SaltStackillä. Projektissa mahdolliset koodatut 

ohjelmat jaetaan projektin jäsenille jossain Git-palvelussa. Kaikki dokumentointi ja pro-

jektiin relevantin materiaalin jako tapahtuu Gittiä käyttämällä. Luomme yhteisen alus-

tan Gittiin, jossa jaamme kokemuksiamme ja materiaaleja. Jaamme Gitissä myös pöytä-

kirjat palavereistamme ja pidämme kirjaa tunneistamme.  
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Liite 1 Projektin tehtävät, työmäärät ja ajoitus 

Teht. 

no 

Tehtävä Lopputulos Aloituskriteeri Ajoitus Tunnit (yht. 1080; 67,5 per 

viikko; 16,86 per hlö) 

1 Raspberry Pi 3:n tutustuminen, 

laitteen perusominaisuudet 

Jäsenet ymmärtävät laitteen käyttöä. Jäsenet ovat henkisesti valmiita 

työntekoon. 

Vko. 6 33,75 

1.1 Blog-alustan ja trellon luominen. Jäsenillä on alusta, johon pystymme 

kirjaamaan mitä on tehty ja alusta, jossa 

voimme seurata projektin kulkua. 

Jäsenet pystyvät luomaan Git-

projektin ja Trelloon alustan. 

Vko. 6 33,75 

2 SDR-ohjelmistojen läpikäyntiä Olemme käyneet läpi, miten ohjelmistot 

toimivat ja asennamme ne laitteelle ja 

saamme ne käyttövalmiiksi. 

Rasperry Pi on käyttövalmis. Vko. 7 33,75 

 

2.1 SDR:ään liittyvien teknologioi-

den opiskelua 

Projektin jäsenet ymmärtävät miten 

teknologia radiotaajuuksien kaappaami-

seen ja niiden tulkitsemiseen toimii.  

Jäsenillä on pääsy materiaaliin tai 

oppimisympäristöön, josta 

löydämme tietoa. 

Vko. 7 33,75 

 

3 SDR-rautaan tutustuminen Projektin jäsenillä on ymmärrys SDR:stä 

ja siihen liittyvästä laitteistosta. Jäsenet 

ymmärtävät miten SDR toimii Rasperry 

Pi:n kanssa.  

SDR arvioitu saapumisaika. Vko 8 33,75 

3.1 Ohjelmistojen kokeilu Lopullinen kartoitusteknologia päätetty ja 

on valmis sovellettavaksi. 

Antenni on saatu keskustelemaan 

Raspberryn kanssa. 

Vko 8–9 101,25 

4 Ensimmäinen prototyypin 

testaus 

Projektiryhmällä on varmistus siitä, että 

SDR-laitteisto ja Rasperry Pi kommuni-

koi keskenään.  

Projektiryhmä on asentanut 

SDR:n käyttöön tarvittavat 

ohjelmistot ja yhdistänyt SDR:n 

Rasperry Pi:hin.  

Vko 10 33,75 
 

5 Datan tuominen esitettävään 

muotoon 

Data on tulostettu niin, että pystymme 

lukemaan kaapatun signaalin ja sen tiedot. 

Pystymme kaappaamaan signaa-

lin SDR:llä ja saamme sen talle-

tettua. 

Vko 10–

11 

 67,5 

5.1 Tietokannan luominen ja testailu 

frontia varten 

Tietokanta on luotu, johon tallennamme 

datan, jonka kaappaamme.  

Kaapatuista signaaleista saadaan 

konkreettista dataa ulos. 

Vko 10–

12  

101,25 

 

5.2 Frontin luominen datan tulos-

tukseen 

 Luodut tiedot saadaan tulostettua yksin-

kertaisen CLI:n kautta 

Tietokanta, josta tiedot haetaan, 

on valmis. 

Vko 11–

12 

101,25 

6 2. testiviikko Projektiryhmä löytää mahdollisia virheitä 

ja ymmärtää laitteen nykyistä toimintaa.  

Valmis Raspberry Pi, jossa SDR 

ja tietojen tulostus. 

Vko 13 33,75 
 

7 3D-tulostettu kotelo Laitteelle on luotu kotelo Raspberry Pi:n rauta tiedossa ja 

kokeiltu 

Vko 14 33,75 
 

8 Dropbox-ominaisuuksien 

kartoitus 

Projektin jäsenet ovat saaneet käsityksen 

dropbox-ominaisuuksien vaatimuksista 

Valmis Raspberry Pi, jossa SDR 

ja tietojen tulostus. 

Vko 14 33,75 
 

8.1 Dropbox-ominaisuuksien 

konfiguraatio ja testaus 

Dropbox-ominaisuudet toimivat ja se on 

testattu. 

Dropbox-ominaisuudet kartoitet-

tu, teknologiat tiedossa. 

Vko 15–

16 

135 

9 3.testiviikko Projektiryhmä on testannut laitteiston ja 

se toimii. 

Projektiryhmä on saanut laitteis-

ton valmiiksi.  

Vko 17 67,5 

 

10 Projektin loppuraportin teko Projektiryhmä on tehnyt loppuraportin 

valmiiksi ja palauttanut sen. 

Projekti on loppuvaiheessa. Vko 18–

19  

135 

 Projektin esittelyyn valmistau-

tuminen 

Projektiryhmä on esitellyt projektinsa 

kurssille. 

Projektiryhmä on tehnyt esityk-

sen viimeistä tapaamiskertaa 

varten.  

Vko 19 67,5 

 

 

 


