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Bosch erişim korumalı Mercedes-Benz  
araçlar için çözüm sunuyor

Mercedes-Benz, araç elektroniği için gelişmiş 
 korumalar sunarak FCA'yı (Fiat Chrysler Automo-
biles) takip ediyor. 2020'den itibaren geçerli olan  
AB standardı, araç üreticilerini yeni modellerin araç 
elektroniğine istenmeyen erişime karşı korumakla 
yükümlü kılmaktadır. Mercedes-Benz'in 2 adımlı bir 
kullanıma çıkış planlanıyor. İlk adım, Seed&Key 
mekanizmasını genişleterek araç elektroniklerini 
korumak. Bu mekanizma, korumalı fonksiyonları 
serbest bırakmak için gereken özel bir algoritmaya 
dayanır. 

Bu aşamada, sadece arıza hafızasını okuyan ve si-
len fonksiyonlar, gerçek değerler ve kontrol ünitesi 
kimliğini okuyan fonksiyonlar serbest bırakılmadan 
kullanılabilir.

ESI[tronic] müşterilerinin endişelenmesine gerek 
yok, çünkü 2020/1.02 ara güncellemesinde gerekli 
yazılım ayarları yapılmış olacak. Seed&Key korumalı 
araçlarda kapsamlı kontrol ünitesi diyagnozu yine 
mümkün olacaktır. ESI [tronic] müşterileri için ek 
erişim bilgisi ve/veya araç üreticisinin portalına kay-
dolması gerekmez. Tek gereken bir internet 
bağlantısı ve en yeni KTS neslidir (KTS 560, 590, 
350). KTS 250, 2020 ortalarında erişime izin verecek 
şekilde planlanıyor. 

Mercedes-Benz'in planladığı ikinci adım, bu güvenlik 
konseptinin yıl içinde genişletilmesidir. Bu konu hak-
kında daha fazla bilgi daha sonraki bir tarihte 
sunulacaktır.



Kilometre okuma

ESI [tronic] 2.0'ın yeni geliştirilen işlevi ile, bir 
aracın çeşitli kontrol ünitelerinden tüm kilometre 
verilerini okuyor. 

Tek bir tıklama ile araçta depolanan tüm kilometre 
bilgilerine genel bir bakış hızlı ve verimli bir şekilde 
elde edilebilir.

Bu genel bakış kullanıcıya aracın kilometre me-
safesinin değişip değişmediğini değerlendirirken 
önemli bilgiler verir.

ESI [tronic] 2.0'ın yeni işlevi, çok çeşitli uygulamalar 
için uygundur; hasar değerlendirilirken veya bir 
değerleme raporu hazırlanırken sigorta şirketleri, 
uzmanlar ve eksperler için, taşıtları iade ederken ki-
ralama şirketleri veya kullanılmış araçlarla ticaret 
yaparken araba bayileri ve atölyeleri için uygun bir 
çözümdür.



ESI[tronic] 
ağ kurulumu

Yılın başından bu yana ESI [tronic] 2.0 Online'ın ağ 
k urulumu ve ağ paylaşımı mümkündür.

ESI [tronic] 2.0 Online ağ kurulumunun birçok avantajı 
vardır. ESI [tronic] güncellemelerinin DDM yoluyla yal-
nızca bir cihaza (dosya sunucusu) indirilmesi gerekir ve 
daha sonra kurulum için otomatik olarak diğer cihazlara 
(iş istasyonları) sunulur.

Her bir iş istasyonunda, yeni ESI [tronic] 2.0 Online 
güncellemesinin hemen yüklenip yüklenmeyeceğine 
veya kurulumun daha sonra gerçekleştirilmesine ayrı 
ayrı karar verebilirsiniz.

ESI [tronic] 2.0 Online'ın ana güncellemelerine ek 
olarak, tüm ara güncellemeler de ağ kurulumu yoluyla 
tüm iş istasyonlarına dağıtılacaktır.

Bu konuyla ilgili talimatlar ve prosedürün tanımını 
içeren bir belge (manuel) ESI kurulumunda mevcuttur.


