Princip funkce SFD
Nabízeny budou dva postupy: Online aktivace a offline aktivace. Offline aktivace je náhradním
řešením pro případ, když např. v servisní dílně není krátkodobě k dispozici online připojení.

1. Online aktivace (standardní případ)

Zúčastněné komponenty:
•
•
•

Řídicí jednotka ve vozidle obsahuje chráněné diagnostické objekty a povolí nebo
nepovolí přístup.
Diagnostický tester je obsluhován uživatelem k načtení diagnostických objektů v řídicí jednotce.
SFD-Backend obsahuje databázi uživatelů s oprávněními a vystaví aktivační token.

Základní postup:
1. Příprava: Uživatel je registrován v SFD-IT-Backendu a v portálu prodejců (v budoucnu Group
Retail Portal).
2. Uživatel by chtěl v rámci diagnostiky vozidla u jedné nebo několika řídicích jednotek
(chráněné/ chráněných SFD) spustit služby, chráněné SFD.
3. Řídicí jednotka ohlásí, že je chráněná SFD a vyžaduje aktivační token.
4. Diagnostický tester odešle aktivační požadavek s ID indikátorem řídicí jednotky
a požadovaným rozsahem na SFD-IT-Backend.
5. SFD-IT-Backend zkontroluje a autorizuje požadavek a odešle do testeru signovaný aktivační
token. SFD-IT-Backend zaprotokoluje přístup (ID uživatele, ID indikátor jednotky, čas atd.).
6. Diagnostický tester odešle aktivační token do řídicí jednotky. Řídicí jednotka zkontroluje
aktivační token a umožní přístup k odpovídajícím diagnostickým objektům.

2. Manuální SFD aktivace (offline – náhradní řešení)
Průběh offline aktivace:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Přímé online vyžádání tokenu s diagnostickým testerem nefunguje.
Zaměstnanec servisní dílny uloží strukturu požadavku aktivace řídicí jednotky, která je
zapotřebí pro vygenerování aktivačního tokenu.
Přihlásí se s jiným počítačem v portálu prodejců (v budoucnu Group Retail Portal) a přejde
prostřednictvím SFD aplikace na stránku pro vyžádání tokenu SFD-Backendu.
Zadá strukturu požadavku aktivace řídicí jednotky, tím si vygeneruje aktivační token
a zkopíruje jej do diagnostického testeru (např. přes USB flash disk).
Uživatel spustí na testeru funkci, aby manuálně odeslal aktivační token do řídicí jednotky.
Řídicí jednotka ověří aktivační token a umožní přístup k odpovídajícím diagnostickým
objektům.
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Registrace uživatelů v portálu prodejců
a v SFD-IT-Backendu
Se zavedením SFD v 1. pololetí 2020 musí být uživatelé diagnostiky schopni, autentizovat se v SFDIT-Backendu podle výše uvedených variant aktivací. K tomu je nejprve zapotřebí registrace v SFDBackendu.
Lokální administrátoři portálu prodejců musí v „lokální správě uživatelů“ pouze přiřadit příslušným
uživatelům standardní roli v aplikaci „SFD“. Přes noc pak proběhne synchronizace se SFD-ITBackendem, aby uživatelé mohli nejpozději po 24 hodinách spouštět funkce, chráněné SFD.
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Autentizace uživatelů během diagnostické relace
1. Práce s řízeným vyhledáváním závad (doporučeno)
Při vstupu do diagnostiky přes „řízené vyhledávání závad“ (doporučeno) se pro uživatele v zásadě
nic nemění, protože s přihlášením do portálu prodejců na začátku diagnostické relace jsou
přihlašovací údaje automaticky využity i pro vyžádání aktivačního SFD tokenu:

Po tomto přihlášení se na pozadí automaticky vyžádají aktivační SFD tokeny, potřebné pro práci na
řídicích jednotkách.
Po identifikaci vozidla a načtení pamětí událostí zvolte funkci, chráněnou SFD (v příkladu online
kódování) u jednotky, chráněné SFD (v příkladu 15 - Airbag):
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Následně se musíte - stejně jako dosud - přihlásit ještě jednou pro online kódování (Service 42/
SVM):

SFD chráněná řídicí jednotka airbagu byla automaticky uvolněna pro zápis a kódování proběhlo
úspěšně:

Při práci s řízeným vyhledávání závad se SFD chráněné řídicí jednotky po ukončení diagnostické
relace automaticky znovu uzamknou.
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2. Práce s vlastní diagnostikou: Online aktivace
Při vstupu do diagnostiky přes „vlastní diagnostiku“ můžete po výběru řídicí jednotky s funkcí
„Zobrazit naměřené hodnoty“ (naměřená hodnota [MAS 18157]_SFD-stav aktivace) zjistit, zda je
řídicí jednotka chráněná SFD. Pro její aktivaci zvolte bod „Oprávnění přístupu“:

Pak zvolte případ použití „Online aktivace“ (standardní případ):
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Nyní se přihlaste s Vašimi přístupovými údaji k portálu prodejců:

Stav aktivace ukazuje aktivovanou roli a zbývající dobu aktivace:
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3. Práce s vlastní diagnostikou: Manuální SFD aktivace (offline)
Pokud by nebylo k dispozici online připojení diagnostického testeru k servisní síti, zvolte po výběru
„Oprávnění přístupu“ „Manuální aktivace SFD“:

Pokud ještě nebyl vygenerován žádný aktivační token, zodpovězte následující dotaz s „Ne“:
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Struktura aktivačního požadavku, vytvořená řídicí jednotkou je zapotřebí k tomu, aby mohl SFDBackend vygenerovat aktivační token. Strukturu nyní můžete zkopírovat do schránky nebo uložit
do souboru:

Nyní spusťte v portálu prodejců aplikaci „SFD“:
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Poté budete přesměrováni na stránku SFD-Backendu pro získání tokenu. Zde zadejte prve zjištěnou
aktivační strukturu a identifikační číslo vozidla a vyberte značku:

Kliknutím na „Vyžádat token“ se vygeneruje potřebný aktivační token:
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Po návratu do ODIS - s potřebným aktivačním tokenem - potvrďte následující dotaz s „Ano“:

Následně vložte aktivační token – buďto ze schránky nebo ze souboru:

7f218201d17f4e495f290170420d4445555657475053460000000b7f4c33060d2b0601
0401990a8d110a01000153225453522d54535230362e30332e313931353733303032
360201010000016d8c2a93b95f378201801a93a8785a7f3f30d78bcb820912eba561b
4376f30ab6536abf3cf266c64b5da77b7be62df24646fa998620d758ad4b657450a79b
95c4fd1b27158ea54c97a77b060003e07c54a9c9fc15f5078013f521b692598ce8039a
8a7ebba1392ad7b37c1a6640c996df3fdb44f303fa4011520ffb1bad46242f10397f4dfc
67dd12cb7483d7bffc1252a934315e08656fb2cdc488ba1dd491860159d3000a9c935d
dcd9936d579453717c01ef83ad2d18a82c3135313fad881001a94fc28a961a6c03a681
541698a6e60c9288105c8f33c743d7c6519da639caab623268ebaaaebb01d30a49e00
be7a7794a03e4024e16c6ae582f7e1b9285e95f4b0edcc119310bc7c3faeedf63a1f7a3
4c8fb2eb822925c1a8242f80388ff1df2576f894f8a37b6ac4c96e12f5a069d327585e29
1e5ef24d233d1c26ad4ca3500f59032d27240a06f0fa6f202ae4a584cede7e6f7c76fae
b10f5b34e1c754a1105f36fb7d7364cd66eaa975506d76c53b684b50f20549ae8124b9
0365f247f61692b1d857488254cd

Upozornění:
Každý aktivační token je generován specificky pro řídicí jednotku a je použitelný pouze jednorázově!
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4. Opětovné uzamčení řídicích jednotek
Při práci s řízeným vyhledáváním závad se řídicí jednotky, chráněné SFD po ukončení diagnostické
relace opět automaticky uzamknou. V jiných případech se po 90 min. od aktivace rovněž
automaticky uzamknou.
Každá řídicí jednotka však může být znovu uzamčena také manuálně, pokud u odemčené řídicí
jednotky stisknete tlačítko „Uzamknout ŘJ“:

Příslušný dotaz zodpovězte s „Ano“:
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Stav aktivace nyní ukazuje, že je řídicí jednotka uzamčená. Můžete ji pak opět odemknout:

Alternativně je možné uzamknout i všechny řídicí jednotky najednou, a to volbou „Uzamknout
vozidlo“:
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Poté potvrdíte uzamčení vozidla kliknutím na „Ano“:

Obdržíte zpětné hlášení o tom, které řídicí jednotky byly úspěšně uzamčeny:
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Podpora
Dotazy na podporu směřujte na Porsche Helpdesk, případně pište na adresu:
cpnadmin@porsche.co.cz

Budoucí vývoj
Autentizace přes portál prodejců představuje pouze přechodné řešení. V prvním pololetí 2020 bude
celosvětově zaveden Group Retail Portal jako nástupce portálu prodejců. Ten nabízí vyšší
bezpečnost – kromě jiného i z důvodu podpory dvouúrovňové autentizace. Nejpozději k 01.07.2020
bude SFD přístup možný už jen přes Group Retail Portal.
Potřebné informace obdržíte včas.
Nejprve bude systém SFD spuštěn v první úrovni, ve které bude pouze zabráněno
neoprávněnému přístupu k SFD chráněným řídicím jednotkám a všechny přístupy budou
protokolovány. Postupně bude SFD-ochrana rozšířena na všechny řídicí jednotky ve všech
modelech vozidel koncernu Volkswagen. Od roku 2022 přejde SFD do druhé úrovně, ve které
bude zajištěna i ochrana proti manipulaci pro všechna zapisovaná data. I zde obdržíte včas
všechny relevantní informace.
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