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Avoimet ja suljetut tunnistusteknologiat – riskit ja mahdollisuudet 

Kontaktittomat tunnistusteknologiat kuuluvat olennaisena osana nykyaikaisiin 

kulunvalvontasovelluksiin. Käyttäjät arvostavat niiden turvatasoa, monikäyttöisyyttä ja 

kustannustehokkuutta. Teknologiat jaetaan yleisesti matalan ja korkean taajuuden 

teknologioihin niiden taajuuden mukaan. 

Seuraavassa esitellään tarkemmin matalan ja korkean taajuuden teknologioiden 

olennaisia teknisiä ominaisuuksia ja taustaa. Eri sovelluksiin sopivat eri teknologiat – 

yksinkertaisista matalan turvatason ratkaisuista aina korkeimman turvatason ratkaisuihin. 

Matalan ja korkean taajuuden teknologioissa on runsaasti hinnaltaan, suorituskyvyltään 

ja turvatasoltaan eritasoisia vaihtoehtoja. Jo järjestelmää suunniteltaessa on otettava 

huomioon järjestelmän arkkitehtuuri ja se, valitaanko avoin vai suljettu teknologia. Ne 

vaikuttavat järjestelmän laajentamismahdollisuuksiin tulevaisuudessa. 

Kontaktittomien teknologioiden edut 

Kulunvalvonta-, ajanhallinta- ja maksujärjestelmäsovelluksissa kontaktittomien 

teknologioiden etuna on helppokäyttöisyys. Ylläpitokustannukset ovat verrattain pienet 

ja käyttöikä pitkä. Verrattuna muihin tunnistusteknologioihin laitteet ovat iskunkestäviä 

ja sietävät erityisen hyvin likaa. Myös tunnisteet ovat hyvin kestäviä, toisin kuin esim. 

magneettiraitakortit tai kontaktilliset sirukortit. Lisäksi etuja ovat turvallinen ja nopea 

tiedonsiirto sekä monisovellusten tarjoamat mahdollisuudet. 

Matalan taajuuden teknologiat ja korkean taajuuden älykorttiteknologiat 

Matalan taajuuden teknologiat (proximity) toimivat 100-500 kHz:n taajuudella 

(useimmiten 125 kHz). Korkeamman taajuuden teknologiat (13,56 MHz) luokitellaan 

älykorttiteknologioihin. Molemmissa teknologoissa on laaja valikoima tunnisteita, esim. 

avaimenperänä, pyöreänä tunnisteena, litteänä kolikonmuotoisena tunnisteena ja 

korttina. Matalan taajuuden teknologioita, jotka ainoastaan lukevat tunnisteen, käytetään 

nykyään vielä yleisesti. Nämä teknologiat eivät ole standardoituja. Korkeamman 

taajuuden älykorttiteknologiat lisäävät suosiotaan jatkuvasti, koska ne perustuvat 

kansainvälisiin standardeihin (ISO14443, ISO15693), niillä on paremmat 

turvaominaisuudet ja niitä voidaan käyttää monisovelluksiin. 

Suuret erot muistikapasiteetissa ja tiedonsiirtonopeudessa 

Sekä matalan että korkean taajuuden teknologioissa toiminta perustuu siruun, jossa on 

tunnistenumero ja ohjelmoitava muisti. Sirun sarjanumero on valmistajan antama 

yksilöllinen, satunnainen numero, jota ei voi vaihtaa. Yksilöllinen numero, jonka 
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perusteella tunnistusoikeudet määritellään, identifioi tunnisteen kantajan helposti ja 

turvallisesti. 

Matalan ja korkean taajuuden teknologioiden muistikapasiteetit eroavat toisistaan 

merkittävästi. Matalan taajuuden teknologioilla päästään noin 2 kilobitin 

muistikapasiteettiin kun taas korkean taajuuden teknologioilla muistikapasiteetti voi olla 

jopa 64 kilobittiä. Koska korkean taajuuden älykorteissa on suurempi muisti, ne sopivat 

korkeampaa turvatasoa vaativiin sovelluksiin. Ne soveltuvat hyvin esimerkiksi 

biometrisen tiedon tallentamiseen.  Älykortit sopivat myös monisovelluksiin, joissa samaa 

korttia käytetään moneen eri tarkoitukseen, esimerkiksi kulunvalvontaan ja maksamiseen. 

Tiedonsiirtonopeuden erot matalan ja korkean taajuuden korttien välillä ovat vielä 

suuremmat. Tällä hetkellä markkinoilla on matalan taajuuden teknologioihin perustuvia 

tuotteita, joiden tiedonsiirtonopeus on 4 kbps (kilobittiä sekunnissa). 

Älykorttiteknologoilla taas voidaan siirtää suuria määriä tietoa lyhyessä ajassa, jopa 848 

kbps:n nopeudella. 

Avoimet ja suljetut ratkaisut 

Kulunvalvonta- ja ajanhallintaratkaisujen hankintaan vaikuttavat hinnan lisäksi tarvittava 

turvataso ja valitun ratkaisun muunneltavuus tulevaisuudessa. Tunnistusteknologiaa 

valittaessa on huolella paneuduttava niihin pitkäaikaisiin seurauksiin, joita valinnalla on. 

Monet sirunvalmistajat tuottavat siruja sekä lukijoihin että tunnisteisiin. Jotkut valmistajat 

kehittävät siruteknologioita, joita käytetään yksinomaan vain heidän omissa tuotteissaan. 

Näitä kutsutaan suljetuiksi teknologioiksi. Niissä sekä teknologia, että niiden kanssa 

yhteensopivat lukijat ja tunnisteet ovat saman valmistajan tuotteita. Luonnollisesti 

tällainen teknologia ei ole yhteensopiva muiden valmistajien tuotteiden kanssa. Jos 

tällainen teknologia valitaan, on mahdollisten järjestelmämuutosten tai laajennusten 

yhteydessä valittava käytettävät tuotteet samalta valmistajalta. Tällöin menetetään sekä 

järjestelmän suunnittelijan että myös loppukäyttäjän vapaus valita toimittajia muiden 

kriteerien, esimerkiksi laadun, toiminnallisuuden tai hinnan perusteella. 

Avoimiin teknologioihin perustuvien lukijoiden ja tunnisteiden valmistajat voivat käyttää 

useiden eri sirunvalmistajien siruja omissa tuotteissaan. Jos järjestelmä perustuu kortin 

ID-numeron tunnistamiseen, tai käyttäjä voi itse ohjelmoida lukijoita tai kortteja, voidaan 

tunnisteet tai lukijat valita vapaasti eri valmistajilta. 

Älykorttiteknologioiden sirunvalmistajat ovat harvoin sidoksissa lukijoiden tai 

tunnisteiden toimittajiin. 13,56 MHz:n teknologioilla käytössä olevien ISO14443 ja 

ISO15693 -standardien tarkoitus on varmistaa, että eri valmistajien sirut ovat 

yhteensopivia keskenään. Sovelluksiin, joissa käytetään sirun sarjanumerotunnistusta 

kannattaa erityisesti valita standardeihin perustuvia ratkaisuja. Standardeihin perustuvat 

ratkaisut tuovat tarjolle paljon teknologiavaihtoehtoja eri lukija- ja tunnistevalmistajilta. 
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Sarjanumeron tunnistamiseen perustuvaa älykorttiteknologiaa valittaessa standardeihin 

perustumaton teknologia on aina riski. On myös huomioitava, että suljettu teknologia 

rajoittaa lukija- tai korttitoimittajan valintaa tulevaisuudessa. 

Jos järjestelmä tallentaa tietoa tunnisteen muistiin, on myös otettava huomioon voiko 

loppukäyttäjä itse ohjelmoida muistia vai jääkö ohjelmointioikeus kortti- ja 

lukijatoimittajalle. On arvioitava tapauskohtaisesti, onko edullisempaa hankkia 

koodausyksikkö ja käyttää omia henkilöresursseja vai jättää koodausoikeudet ja pääsy 

tietokantaan toimittajalle. 

Kasvavilla markkinoilla paljon mahdollisuuksia 

Sirunvalmistajien kehitystyö 13,56 MHz:n älykorttiteknologioiden parissa osoittaa, että 

trendi on siirtymässä korkean taajuuden teknologioihin. Monet toimittajat tarjoavat jo 

ISO-standardoituja siruja, jolloin ostajat voivat valita monien vaihtoehtojen joukosta. 

Kasvava kilpailu sirumarkkinoilla on myös kaventanut matalan ja korkean taajuuden 

teknologioiden välistä hintaeroa. Korkean taajuuden älykorttiteknologiat lisäävät 

jatkuvasti osuuttaan kulunvalvonta-, ajanhallinta- ja maksusovelluksissa. 

Idescon tuotevalikoimasta löytyy ratkaisu kaikkiin sovelluksiin 

Idesco on perustettu vuonna 1989 ja meidät tunnetaan yhtenä alan pioneereistä. 

Tarjoamme sekä korkean että matalan taajuuden teknologioihin, myös UHF-

teknologioihin perustuvia lukijoita, lukijamoduleita, kortteja ja tageja. Tuotteitamme 

käytetään maailmanlaajuisesti eri sovelluksissa kulunvalvonnassa, joukkoliikenteessä ja 

logistiikkasovelluksissa, esimerkiksi tehdasautomaatiossa ja tavaroiden merkitsemisessä. 

Kasvavissa tuoteperheissämme on jatkuvasti lisää vaihtoehtoja kulunvalvonta- ja 

ajanhallintasovelluksiin. Tuotteistamme löytyy kattava valikoima eri ratkaisuja 

matalamman tason teknologiavaihtoehdoista aina korkeimman turvatason 

vaihtoehtoihin. Muunneltavat ja monipuoliset, vähän energiaa kuluttavat tuotteet ovat 

kilpailuetumme. Kaikki tuotteemme on suunniteltu kestämään ja toimimaan luotettavasti 

vaativissa olosuhteissa. 


