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Niewiążące zalecenia normatywne VDA
Verband der Automobilindustrie (VDA) zaleca swoim członkom stosowanie niniejszych 
wytycznych w przypadku wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania jakością.

Wykluczenie odpowiedzialności
Niniejszy tom stanowi zalecenia, z których każdy może swobodnie korzystać. Kto jed-
nak je stosuje, powinien zadbać o ich właściwe zastosowanie.

Niniejszy tom VDA uwzględnia stan wiedzy i techniki obowiązujący w momencie jego 
wydania. Stosowanie zaleceń VDA nie zwalnia nikogo z odpowiedzialności za własne 
czyny. Korzystanie z zamieszczonych tu wytycznych odbywa się na własną odpowie-
dzialność. VDA oraz osoby, które brały udział w tworzeniu niniejszych zaleceń VDA, 
nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich stosowanie. 

W przypadku wykrycia w niniejszym dokumencie nieprawidłowych informacji lub w sy-
tuacji, gdy opisane wytyczne mogą zostać niewłaściwie zinterpretowane, uprasza się 
o niezwłoczne powiadomienie VDA. 

Ochrona praw autorskich
Niniejsze dzieło jest chronione prawem autorskim. Każde jego wykorzystanie poza 
ścisłymi granicami określonymi przepisami prawa autorskiego bez zgody VDA jest nie-
dozwolone i karalne. Dotyczy to w szczególności: powielania, tłumaczenia, zapisywania 
w formie mikrofilmów, a także przechowywania i przetwarzania w systemach elektro-
nicznych.

Tłumaczenia
Niniejszy dokument zostanie przetłumaczony również na inne języki. Zapytania dotyczą-
ce dostępności różnych wersji językowych należy kierować do VDA-QMC.



Przedmowa

W świecie cyfrowym regularne aktualizacje oprogramowania stanowią integralną część 
koncepcji usług we wszystkich branżach. Takie podejście będzie coraz powszechniej-
sze także w przemyśle samochodowym. Już dziś centra serwisowe instalują nowe 
wersje oprogramowania – do sterowania silnikiem i skrzynią biegów czy też do licznych 
systemów wspomagania kierowcy i innych systemów związanych z bezpieczeństwem. 
Ze względu na złożoną architekturę systemu w nowoczesnych pojazdach z połączo-
nymi jednostkami sterującymi i funkcjami systemu, które mogą być realizowane przez 
współdziałanie kilku jednostek sterujących, ten rodzaj aktualizacji stanowi szczególne 
wyzwanie. Ponieważ pojazd jest wyrobem, któremu stawiane są wysokie wymagania 
bezpieczeństwa, kolejna aktualizacja nie może negatywnie wpłynąć na spełnianie wy-
magań jakościowych i testowych.

Aktualizacje bezprzewodowe (ang. over-the-air, w skrócie OTA) to nowoczesny sposób 
bezprzewodowego dostarczania aktualizacji, dzięki któremu niepotrzebne jest odda-
wanie pojazdu do centrum serwisowego. Należy się spodziewać, że zakres aktualizacji 
OTA znacznie się zwiększy w przypadku pojazdów podłączonych do sieci. Co więcej, 
branża motoryzacyjna nie będzie chciała zrezygnować z elastycznego i szybkiego do-
starczania aktualizacji, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo, konserwację produktu 
i potencjalne dodawanie funkcji w już dostarczonych pojazdach. Ciągłe i bezpieczne 
aktualizacje OTA stanowią jednak wyzwanie dla branży motoryzacyjnej ze względu na 
kwestie techniczne, organizacyjne i regulacyjne.

W przypadku zarządzania kampaniami nawrotowymi aktualizacje OTA są również oka-
zją do szybszego, bardziej przyjaznego dla klienta i efektywniejszego wdrożenia działań 
korygujących istotnych dla bezpieczeństwa i wymagań prawnych. W tym celu należy 
zapewnić niezawodne rozpowszechnianie aktualizacji OTA: od momentu dostarcza-
nia, poprzez wdrożenie, aż do ukończenia instalacji w pojazdach. Dlatego też należy 
określić procedury również dla takich przypadków, w których aktualizacje OTA zostały 
przerwane lub nie mogły zostać pomyślnie zakończone, lub zostały odrzucone przez 
użytkownika pojazdu uprawnionego do aktualizacji.

W niniejszym tomie VDA opisano zalecenia dotyczące zarządzania kampaniami 
nawrotowymi wyrobów przy użyciu aktualizacji OTA, które mają na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa i zgodności wyrobu w przypadku niezgodności wyrobów w pojazdach. 
Zalecenia te mogą być stosowane przez producentów pojazdów, dostawców i usługo-
dawców, którzy są zaangażowani w ten proces. Opisy procesów uzupełniono przykłada-
mi zastosowań. Celem tego tomu jest ustanowienie jednolitej w całej branży podstawy 
komunikacji i wspólnego zrozumienia minimalnych wymagań dotyczących wdrożenia 
zarządzania kampaniami nawrotowymi za pomocą aktualizacji OTA. 
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1 Cel i zakres

Niniejszy tom VDA zawiera zalecenia dotyczące procesu aktualizacji OTA przy kam-
paniach nawrotowych pojazdów. Innymi słowy, omawiane tu aktualizacje dotyczą 
wyłącznie korekty niezgodności odnoszących się do integralności wyrobu. Aktualizacje 
związane z ogólnym utrzymaniem kondycji wyrobu lub dodawaniem funkcji nie są tutaj 
brane pod uwagę.

Ten tom VDA dotyczy aktualizacji OTA począwszy od dostarczenia wydanego opro-
gramowania aż do raportowania po zakończeniu instalacji w pojazdach. Obejmuje to 
m.in.: sprawdzanie przystosowania pojazdów do OTA, definiowanie odpowiednich kryte-
riów i informacje zwrotne dotyczące wyników instalacji.

Wygenerowanie prawidłowo wydanych aktualizacji i ich dostarczanie stanowi warunek 
wstępny i dlatego nie zostało opisane w niniejszym tomie VDA. W tomie tym poruszo-
no kwestię sprawdzania przystosowania pojazdów do OTA w ramach udostępniania 
oprogramowania, ale nie uwzględniono przystosowania pojazdów do OTA, które należy 
przeprowadzić w ramach rozwoju wyrobu. Zakłada się cyberbezpieczeństwo procesu 
aktualizacji OTA i nie jest ono tutaj brane pod uwagę.

Niniejszy tom VDA został przygotowany w na tyle ogólny sposób, aby można go było 
dostosować do wszystkich rynków i firm z branży motoryzacyjnej oraz do ich łańcucha 
dostaw. Dodatkowo należy przestrzegać przepisów prawnych dotyczących integralności 
wyrobu i aktualizacji OTA obowiązujących w poszczególnych krajach i regionach.
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Rysunek 1:  Zakres i kontekst niniejszego tomu VDA  

Przypadek zastosowania –
zarządzanie kampanią nawrotową

Aktualizacje
OTA

Aktualizacje
przewodowe

Wygenerowanie 
aktualizacji

Dostarczenie 
aktualizacji

Zainstalowanie 
aktualizacji

Zakres tomu VDA

Raportowanie

011001
001001
000111

011001
001001
000111



Zgodnie z tomem VDA dotyczącym integralności i zgodności wyrobu proces ten skła-
da się z następujących kroków:

1. rozpoznanie niezgodności wyrobu,

2. wewnętrzny raport dotyczący niezgodności wyrobu,

3. opracowanie zagadnienia,

4. decyzja,

5. przeprowadzenie działań,

6. kontrola skuteczności,

7. Lessons Learned1. 

W odniesieniu do procesu przeprowadzania kampanii nawrotowej z wykorzystaniem 
aktualizacji OTA, istnieją szczególne cechy dla kroków procesu „Opracowanie zagadnie-
nia”, „Przeprowadzenie działań”, „Kontrola skuteczności” i „Lessons Learned”; wszystkie 
pozostałe kroki procesu pozostają niezmienione i nie zostały tutaj opisane.

2.1 Opracowanie zagadnienia

Opracowanie zagadnienia pod kątem wymaganego dostosowania wyrobu obejmuje za-
sadniczo analizę faktów. Jeżeli aktualizacja OTA jest rozważana podczas definiowania 
działań, należy również wziąć pod uwagę poniższe kwestie.

1  Patrz tom VDA Integralność wyrobu, rozdział 4.4.

2  Proces przeprowadzania 
kampanii nawrotowych 
przy zastosowaniu 
aktualizacji OTA 
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Po określeniu, które pojazdy są objęte kampanią nawrotową, należy ustalić, które z nich 
są przystosowane do OTA, a tym samym – kwalifikują się do aktualizacji OTA.

W tym kontekście należy uwzględnić techniczne, wynikające z umów i specyficzne 
dla danego kraju warunki graniczne.

Należy uwzględnić i, jeśli to konieczne, dokładniej określić stan operacyjny, w jakim 
pojazd musi się znajdować (np. pojazd musi być nieruchomy, silnik wyłączony itp.), 
aby móc przeprowadzić aktualizację OTA. Wszystkie wymagania wstępne dotyczące 
przeprowadzenia bezpiecznej aktualizacji OTA muszą być spełnione. W tym kontek-
ście należy uwzględnić techniczne, wynikające z umów i specyficzne dla danego kraju 
warunki graniczne.

Podobnie jak dotychczas, centra serwisowe muszą mieć dostęp do aktualizacji o tej 
samej zawartości i w tym samym czasie – dotyczy to również aktualizacji OTA. Jest 
to konieczne, aby móc udostępnić aktualizację pojazdom, które nie są przystosowa-
ne do OTA, lub gdy użytkownicy pojazdów uprawnieni do aktualizacji wolą odwiedzić 
centrum serwisowe zamiast przeprowadzić aktualizację OTA albo u których aktualizacja 
OTA nie mogła zostać pomyślnie przeprowadzona.

Jeżeli odrzucenie aktualizacji może prowadzić do urzędowego wstrzymania eksploatacji 
pojazdu, należy sprawdzić, czy użytkownicy pojazdów powinni zostać o tym poinformo-
wani w ramach żądania aktualizacji.

Należy rozważyć, w jaki sposób można skonfigurować pojazd po zainstalowaniu 
aktualizacji OTA i czy byłoby to wykonalne lub uzasadnione dla użytkownika pojazdu. 
(Na przykład po aktualizacji system podnośnika szyb może wymagać zaprogramowania 
lub zainicjowania i musi być w tym celu przesunięty do krańcówki). Ponieważ użytkow-
nik pojazdu musiałby to zrobić samodzielnie podczas aktualizacji OTA, taka aktualizacja 
OTA mogłaby być niewykonalna, a zatem preferowana byłaby aktualizacja przewodowa 
w centrum serwisowym.
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2.2 Przeprowadzenie działań

W ramach zarządzania kampaniami nawrotowymi konieczne jest zdefiniowanie, 
czy i w jakich etapach, które pojazdy i kiedy powinny zostać aktualizowane oraz jak 
postępować z aktualizacjami, które się nie powiodły. Należy uwzględnić prawne, specy-
ficzne dla danego kraju warunki ramowe i – w razie potrzeby – uzgodnić je z właściwymi 
organami.

Kolejne kroki procesu pobierania i instalacji dla pojedynczego pojazdu przedstawiono 
na rysunku 22.

Przed zainstalowaniem aktualizacji OTA uprawniony do aktualizacji użytkownik pojaz-
du musi wyrazić zgodę na aktualizację3. Przed wyrażeniem zgody na instalację należy 
wczytać aktualizację w pojeździe oraz sprawdzić wymagania techniczne oraz bez-
pieczny stan operacyjny4. Po udanej instalacji należy udokumentować zmieniony stan 
konstrukcji, a wyniki aktualizacji włączyć do monitorowania.

Jeżeli aktualizacje lub instalacje OTA nie mogły zostać pomyślnie zakończone, należy 
wziąć pod uwagę m.in. następujące aspekty: 

• Uwzględnienie specyficznych dla danego kraju warunków prawnych dotyczących 
działania w sytuacjach awaryjnych lub dla pojazdów z ograniczeniami funkcjonalny-
mi oraz postępowania z pojazdami o ograniczonej zdolności do jazdy. 

• Wsparcie klienta podczas kampanii nawrotowych. 

• Monitorowanie i aktywne nadzorowanie (w razie potrzeby – przerwanie) kampanii 
nawrotowej.

2  Proces został ujęty w Business Process Model Notation 2.0 (BPMN 2.0). Krótki opis zastosowanej tutaj notacji 
znajduje się w załączniku. 

3  Trzeba się upewnić, czy w danym kraju użytkownik musi to zrobić osobno dla konkretnej aktualizacji, czy też 
wyraża jedną, ogólną zgodę, np. jako warunek użytkowania.

4  Podczas generowania aktualizacji lub przygotowania działania związanego z OTA należy zapewnić, żeby 
pobranie aktualizacji było zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa informatycznego.

Pobranie 
aktualizacji OTA 

przez pojazd 

Jeśli konieczne, 
uzyskanie 

zgody

Udokumento-
wanie stanu 
konstrukcji

Monitorowanie 
aktualizacji 

OTA

Instalacja 
aktualizacji 

OTA

Sprawdzenie 
technicznych 

wymagań 
do aktualizacji OTA

Zapewnienie 
bezpiecznego 

stanu eksploatacji

Rysunek 2:  Schemat procesu pobierania i instalacji aktualizacji OTA w pojeździe
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2.3 Kontrola skuteczności

Ponieważ serwis nie sprawdza funkcjonalności pojazdu ani poszczególnych systemów 
w pojeździe, szczególną wagę przywiązuje się do monitorowania w fazie użytkowania 
po zainstalowaniu aktualizacji OTA.

W trakcie i po instalacji aktualizacji w poszczególnych pojazdach należy poinformować 
organy, zgodnie z wymaganiami specyficznymi dla danego kraju (ewentualnie – również 
iteracyjnie) o współczynniku zgodności i przekazać im, w odpowiednich przypadkach, 
wszelkie dalsze wymagane informacje. 

2.4 Lessons Learned 

Wyciągnięcie Lessons Learned5 kończy proces przeprowadzenia kampanii nawrotowej. 
Poniższe aspekty mogą mieć szczególne znaczenie w przypadku kampanii nawrotowej 
przy zastosowaniu aktualizacji OTA:

• wskazówki dla użytkownika podczas aktualizacji, 

• zarządzanie procesem przeprowadzania kampanii nawrotowej,

• strategia instalacji, wymagania sprzętowe, kompatybilność wsteczna,

• weryfikacja bezpiecznego stanu operacyjnego dla procesu instalacji,

• przyczyny nieudanych instalacji OTA.

5  Proces wdrożenia Lessons Learned – patrz tom VDA Lessons Learned. 



Poniżej opisano dwie kampanie nawrotowe wdrożone przy użyciu aktualizacji OTA.  
Opisane sytuacje są fikcyjne i służą jedynie za przykład. Mają na celu wyłącznie zilu-
strowanie możliwych przypadków zastosowania i wdrożenia.

3.1 Przykład 1: Błąd oprogramowania kamery cofania

Opracowanie zagadnienia

Producent OEM ustalił, że w wyniku błędu oprogramowania w określonych warunkach 
wyświetlany będzie niekompletny obraz z kamery cofania.

Analiza wykazała, co następuje: 100 000 pojazdów – na rynkach w Europie (75 000 po-
jazdów) i USA (25 000 pojazdów) – jest wyposażonych w wadliwą wersję oprogramo-
wania. Na rynku amerykańskim prawidłowe wyświetlanie obrazu z kamery cofania jest 
istotne z punktu widzenia przepisów, w przeciwieństwie do Europy. Zaleca się wycofanie 
25 000 pojazdów w USA z powodu naruszenia zgodności, a w Europie – przeprowadze-
nie działań jakościowych dla 75 000 pojazdów w celu uniknięcia reklamacji klientów.

Spośród wszystkich pojazdów, których dotyczy problem, 40 000 (28 000 w Europie, 
12 000 w USA) jest technicznie przystosowanych do OTA dzięki odpowiedniej genera-
cji sprzętu. OEM określa następujące warunki instalacji aktualizacji: pojazd musi być 
bezpiecznie zaparkowany, tj. drzwi są zablokowane, automatyczna skrzynia biegów 
ustawiona w pozycji parkowania, zapłon wyłączony, hamulec postojowy zablokowany, 
a poza tym dostępne są wystarczające zasoby na zainstalowanie, a następnie urucho-
mienie pojazdu z akumulatora.
 
Po aktualizacji nie jest wymagana żadna konfiguracja, a tym samym użytkownik pojazdu 
nie musi wykonywać żadnej czynności, ponieważ aktualizacja skutkuje w pełni zgodnym 
i funkcjonującym stanem operacyjnym. Kampania nawrotowa w USA powinna zatem 
zostać przeprowadzona przy zastosowaniu OTA dla wszystkich 12 000 pojazdów przy-
stosowanych do OTA. Jednocześnie centra serwisowe w USA muszą otrzymać aktuali-
zacje dla wszystkich 25 000 pojazdów.

Użytkowników pojazdów w USA należy poinformować, że aktualizacja jest konieczna 
w celu przywrócenia zgodności z przepisami. Informacje są wyświetlane za pomocą ko-
munikatu o wydaniu nowej aktualizacji (ang. release note) w przypadku aktualizacji OTA. 
W celu potwierdzenia procesu aktualizacji użytkownik pojazdu jest informowany, że po-
jazd nie może być używany podczas aktualizacji (przez ok. 1 godzinę od zaparkowania).

3  Przykłady 
13    3  PRZYKŁADY
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Przeprowadzenie działań

Należy uzyskać od władz USA zgodę na przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania. 
25 000 pojazdów, z których 12 000 jest przystosowane do OTA, zostało objęte kam-
panią nawrotową. Podzielenie kampanii nawrotowej na etapy wdrożenia aktualizacji 
nie jest możliwe w USA ze względu na ogólne ramy prawne.

W przypadku 12 000 pojazdów przystosowanych do OTA niezbędne oprogramowanie 
jest pobierane podczas normalnej eksploatacji pojazdu. Przerwanie cyklu pracy pojazdu 
nie prowadzi do anulowania pobierania oprogramowania – pobieranie jest kontynu-
owane w kolejnym cyklu jazdy. Po zaparkowaniu pojazdu i pobraniu pełnej aktualizacji 
jednostka główna pokaże, że aktualizacja jest gotowa do zainstalowania. Użytkownik 
pojazdu musi wyrazić zgodę na instalację aktualizacji, ponieważ warunki użytkowania 
w tym przypadku nie zawierają ogólnej zgody na aktualizacje. 

Po pomyślnym zakończeniu instalacji pojazd przesyła zaktualizowany status konstrukcji 
do systemu back-end u OEM. W jego systemie do nadzorowania kampanii nawrotowej 
pojawia się informacja o tym, że pojazd został pomyślnie zaktualizowany. Gdy upraw-
nione do tego organy wystąpią o przekazanie informacji na temat wskaźnika zgodności, 
informacje te zostają oceniane i przekazywane.

W Europie podobna procedura jest stosowana dla 28 000 pojazdów przystosowanych 
do OTA. W informacji dla użytkownika nie ma odniesień do niezgodności, ponieważ 
w tym przypadku nie doszło do niezgodności. Nie jest konieczne uprzednie informowa-
nie organów o wdrożeniu kampanii nawrotowej i wskaźniku zgodności.

Kontrola skuteczności

Spośród 12 000 pojazdów przystosowanych do OTA w USA 8000 zostało pomyślnie 
zaktualizowane za pomocą OTA w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia kampanii nawro-
towej. 500 z pozostałych 4000 pojazdów przystosowanych do OTA zostało pomyślnie 
zaktualizowane w centrach serwisowych w tym samym okresie. Użytkownicy pozosta-
łych 3500 pojazdów zostali ponownie wezwani do aktualizacji.

Lessons Learned

Czas trwania instalacji oszacowano na ok. 60 minut, ale faktycznie zajęło to tylko 
ok. 20 minut. Prawdopodobnie doprowadziło to do niewielu aktualizacji OTA.  
W przyszłości czas instalacji należy szacować mniej zachowawczo.
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3.2  Przykład 2: Luka w zabezpieczeniach związanych 
z cyberbezpieczeństwem systemu informacyjno- 
-rozrywkowego

Opracowanie zagadnienia

Oprogramowanie operacyjne systemu informacyjno-rozrywkowego ma otwarty port, 
a zatem ma luki w zabezpieczeniach związanych z cyberbezpieczeństwem. Zasadniczo 
oznacza to, że złośliwe oprogramowanie może dostać się do pojazdu w wyniku ataku 
cybernetycznego i symulować sygnały na magistrali CAN. Może to m.in. negatywnie 
wpłynąć na system sterowania silnikiem.

Problem dotyczy 200 000 pojazdów na całym świecie wyposażonych w to oprogra-
mowanie operacyjne. Wszystkie te pojazdy są technicznie przystosowane do OTA. 
Na niektórych rynkach aktualizacja OTA nie jest możliwa ze względu na ograniczenia 
prawne lub brak infrastruktury technicznej. Na tych rynkach znajduje się 20 000 pojaz-
dów, których dotyczy ten problem, co daje łącznie 180 000 pojazdów przystosowanych 
do OTA. Ze względu na potencjalny wpływ na systemy sterowania istotne dla bezpie-
czeństwa pojazdu zalecana jest globalna kampania nawrotowa. Kampanię nawrotową 
należy przeprowadzić za pomocą OTA.

Warunkiem instalacji jest bezpieczne zaparkowanie pojazdu, tj.: drzwi są zablokowane, 
automatyczna skrzynia biegów ustawiona w pozycji parkowania, zapłon wyłączony, ha-
mulec postojowy zablokowany, a poza tym dostępne są wystarczające zasoby na zain-
stalowanie i uruchomienie pojazdu z akumulatora.

Centra serwisowe na całym świecie otrzymują w tym samym czasie nową wersję opro-
gramowania. Jest to konieczne, ponieważ niektóre pojazdy mogą nie być osiągalne za 
pomocą OTA, użytkownicy pojazdów mogą odrzucić aktualizację OTA lub aktualizacje 
OTA mogą się nie powieść.

Użytkownik pojazdu musi zostać poinformowany, że aktualizacja jest konieczna w celu 
spełnienia wymagań dotyczących cyberbezpieczeństwa. Informacje są wyświetlane 
za pomocą komunikatu o wydaniu nowej aktualizacji OTA. W celu potwierdzenia proce-
su aktualizacji użytkownik pojazdu jest informowany, że pojazd nie może być używany 
podczas aktualizacji (przez ok. 1 godzinę od zaparkowania).

Po aktualizacji nie jest wymagana żadna konfiguracja, a tym samym żadna czynność 
ze strony użytkownika pojazdu, ponieważ aktualizacja skutkuje w pełni zgodnym i funk-
cjonującym stanem operacyjnym.
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Przeprowadzenie działań

Wszystkie 200 000 pojazdów jest objęte kampanią nawrotową w jednym etapie wdroże-
nia, przy czym 180 000 z nich – za pomocą aktualizacji OTA.

Niezbędne oprogramowanie jest pobierane podczas normalnej eksploatacji pojazdu. 
Przerwanie cyklu pracy pojazdu nie prowadzi do anulowania pobierania oprogramowa-
nia – pobieranie jest kontynuowane w kolejnym cyklu jazdy. Po zaparkowaniu pojazdu 
i pełnym pobraniu aktualizacji jednostka główna pokaże, że aktualizacja jest gotowa 
do zainstalowania. Użytkownik pojazdu musi wyrazić zgodę na instalację aktualiza- 
cji, ponieważ warunki użytkowania w tym przypadku nie zawierają ogólnej zgody  
na aktualizacje.

Po pomyślnym zakończeniu instalacji pojazd przesyła zaktualizowany status konstrukcji 
do systemu back-end u OEM. W jego systemie do nadzorowania kampanii nawrotowej 
pojawia się informacja o tym, że pojazd został pomyślnie zaktualizowany. Gdy upraw-
nione do tego organy wystąpią o przekazanie informacji na temat wskaźnika zgodności, 
informacje te zostają oceniane i przekazywane.

Kontrola skuteczności

Spośród 180 000 pojazdów przystosowanych do OTA 150 000 zostało pomyślnie zak-
tualizowane za pomocą OTA w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia kampanii nawrotowej. 
12 000 z pozostałych 30 000 pojazdów przystosowanych do OTA zostało pomyślnie 
zaktualizowane w centrach serwisowych w tym samym okresie. Użytkownicy pozosta-
łych 18 000 pojazdów zostali ponownie wezwani do aktualizacji.

Lessons Learned

W pierwszym tygodniu kampanii nawrotowej zgłoszono pięć reklamacji, ponieważ 
aktualizacja nie przebiegała bezbłędnie. W procesie usuwania błędów jako przyczynę 
dla tego przypadku OTA wskazano wersję sprzętu systemu informacyjno-rozrywkowego, 
która nie została zweryfikowana w ramach zakresu kampanii nawrotowej. Jako środek 
zaradczy dołączono brakującą wersję sprzętu do aktualizacji oprogramowania pojaz-
dów, których dotyczy problem. Lessons Learned oznacza zapewnienie w przyszłości, 
że wszystkie wersje sprzętu, których dotyczy problem, są ujęte i zweryfikowane za 
pomocą systemu list kontrolnych.
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Aktualizacja OTA Metoda transmisji danych w celu aktualizacji 
oprogramowania. W odróżnieniu od aktualizacji 
przewodowej, proces przesyłania danych odbywa 
się bezprzewodowo.

Bezpieczny stan operacyjny Stan operacyjny, w którym można przeprowadzić 
aktualizację OTA. Bezpieczny stan operacyjny 
wynika z wymagań konkretnej kampanii. 

Cyberbezpieczeństwo Według ISO/IEC 27032 cyberbezpieczeństwo to 
zachowanie poufności, integralności i dostępności 
informacji w cyberprzestrzeni. 

Integralność wyrobu Obejmuje bezpieczeństwo i zgodność wyrobu. 
Została opisana w tomie VDA Integralność wyrobu 
(2018). 

Komunikat o wydaniu  
nowej aktualizacji 

Informacja dla klienta, która jest dostarczana przy 
aktualizacji OTA. 

Niezgodność wyrobu Niezgodność z obowiązującymi przepisami, pra-
wem i/lub specyfikacjami. Stanowi niezgodność 
między rzeczywistymi a oczekiwanymi właściwo-
ściami wyrobu.

Oprogramowanie Zbiorcze określenie programów i powiązanych 
z nimi danych. Oprogramowanie może zawie- 
rać programy wykonywalne (np. program sterują- 
cy ECU) i/lub pliki konfiguracyjne (np. konfiguracja 
ECU), i/lub zawartość (np. dane map dla systemu 
nawigacyjnego).

Over-the-Air (OTA) Pojazd jest przystosowany do OTA, jeśli spełnione 
są zarówno wstępne wymagania techniczne, jak 
i prawne (w tym mające zastosowanie przepisy 
obowiązujące w danym kraju) dotyczące wgrywa-
nia aktualizacji za pomocą OTA.

Stan operacyjny Tryb operacyjny opisujący aktualny stan, w któ-
rym znajduje się pojazd. Może to obejmować 
np.: włączony bieg, stan naładowania akumulato-
ra, określenie, czy drzwi i/lub klapy są zamknięte, 
stan zablokowania hamulca postojowego. 
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Użytkownik pojazdu Osoba, która faktycznie zarządza pojazdem. 
Może to być jednocześnie, choć nie musi, osoba 
zarejestrowana jako właściciel (według dokumen-
tów pojazdu) lub faktyczny właściciel.

Użytkownik pojazdu uprawniony 
do aktualizacji 

Osoba, która ma prawo do akceptacji aktualizacji 
oprogramowania dla posiadanego przez siebie 
pojazdu.

Warunki użytkowania Postanowienia regulujące korzystanie z usług 
online i związane z nimi opcje klienta końcowego. 

Wdrożenie aktualizacji Obejmuje dystrybucję i instalację aktualizacji OTA 
dla wcześniej zdefiniowanego podzbioru pojaz-
dów, dla których zaplanowana jest aktualizacja 
OTA. Pojedyncza kampania może składać się 
z wielu wdrożeń aktualizacji.

Zarządzanie kampanią  
nawrotową

Proces zarządzania, który opisuje organizację 
wycofania pojazdów z fazy użytkowania, zgodnie 
z tomem VDA Integralność wyrobu (2018).
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5 Załącznik: BPMN 2.0

W niniejszym tomie do opisu procesów użyto Business Process Model Notation (BPMN) 
w wersji 2.0.
Wykorzystano następujące elementy tej notacji:

Zadanie
Zadanie jest jednostką pracy.

Równoległa bramka oznacza podział przepływu 
kontroli na równoległe działania lub łączenie 
różnych gałęzi, z których wszystkie są zakończone.

Start oznacza początek procesu.

Koniec oznacza koniec procesu.

Przepływ sekwencji określa sekwencję 
wykonania.
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