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BMW Group, Intel şi Mobileye anunţă Delphi ca partener
de dezvoltare şi integrator de sisteme pentru platforma
comună de condus autonom



Cooperarea dintre BMW Group, Intel şi Mobileye intenţionează să integreze şi
industrializeze tehnologia de condus autonom de la nivelul 3 la nivelul 5
pentru mai mulţi producători de echipamente originale auto
Delphi va contribui cu experienţa sa în condus autonom şi integrare de
sisteme pentru a ajuta cooperarea în dezvoltarea şi implementarea iniţială a
tehnologiei de condus autonom

Bucureşti/München. BMW Group, Intel şi Mobileye ("Parteneri de colaborare") şiau anunţat intenţia de a coopta Delphi ca partener de dezvoltare şi integrator de
sisteme în platforma de ultimă oră pentru condus autonom. Cei patru parteneri
intenţionează să implementeze în comun un model de colaborare pentru a furniza şi
a scala soluţiile dezvoltate într-o industrie auto mai largă a producătorilor de
echipamente originale şi, eventual, în alte industrii.
Delphi a oferit deja BMW Group o platformă de calcul pentru prototipuri şi lucrează
împreună cu Intel şi Mobileye în domeniile percepţiei, fuziunii senzorilor şi tehnicii de
calcul de înaltă performanţă pentru condusul autonom.
În iulie 2016, BMW Group, Intel şi Mobileye au anunţat că îşi unesc forţele pentru ca
automobilele autonome să devină realitate şi colaborează pentru a aduce soluţii de
condus semiautonom şi autonom în producţia de serie până în 2021. De atunci,
partenerii de colaborare au dezvoltat o arhitectură scalabilă care poate fi adoptată de
alţi dezvoltatori şi constructori auto pentru a realiza modele de ultimă oră şi pentru a
crea mărci diferenţiate.
Integratorii de sisteme precum Delphi sunt importanţi pentru strategia de piaţă a
soluţiei comune pentru a ajunge cât mai repede la mai mulţi producători de
echipamente originale auto. Un rol important pentru Delphi va fi integrarea soluţiei
furnizată de BMW Group, Intel şi Mobileye în arhitecturile de automobile OEM.
Suplimentar, Delphi ar putea furniza componentele hardware necesare precum
senzorii, dar şi eforturi specifice de personalizare şi aplicaţii pentru diferenţiere.

Corporate Communications

Titlu

Pagina

Comunicat de presă
BMW Group, Intel şi Mobileye anunţă Delphi ca partener de dezvoltare şi integrator de sisteme
pentru platforma comună de condus autonom
2
Acest angajament între Delphi şi Partenerii de colaborare este non-exclusiv.
Partenerii de colaborare se află în procesul de integrare a partenerilor suplimentari de
dezvoltare şi integrare pentru a susţine nevoile viitoare ale clienţilor OEM.
Declaraţii oficiale
"De la bun început, am conceput colaborarea noastră ca o platformă non-exclusivă
pentru această tehnologie a viitorului. Prin cooptarea Delphi, am consolidat
semnificativ dezvoltarea condusului autonom şi facem următorul pas spre
răspândirea acestei tehnologii în întreaga industrie", a declarat Klaus Fröhlich,
membru al Consiliului de Administraţie al BMW AG şi responsabil pentru
dezvoltare.
"Acest parteneriat între BMW, Intel şi Mobileye continuă să deschidă noi teritorii în
industria auto", a spus directorul executiv Intel, Brian Krzanich. "În mai puţin de
un an, echipele comune au făcut progrese substanţiale pentru a oferi o platformă
scalabilă pentru condusul autonom şi sunt pe cale de a livra 40 de automobile-pilot în
a doua jumătate a acestui an. Adăugarea Delphi ca partener de integrare va contribui
la accelerarea introducerii automobilelor autonome pe şosele de la mai mulţi
constructori auto şi va oferi diferenţiere clienţilor."
"Colaborarea şi includerea în cadrul mai multor constructori şi furnizori auto
reprezintă cea mai bună abordare pentru dezvoltarea unei soluţii sigure, rentabile şi
rapide pentru piaţă în ceea ce priveşte condusul autonom", a declarat
cofondatorul, preşedintele şi directorul tehnic executiv Mobileye, Prof.
Amnon Shashua. "Competenţa Delphi în domeniu, precum şi istoria lungă de
integrare a sistemelor complexe îi face să fie o alegere foarte potrivită pentru această
colaborare."
"Aceasta este o oportunitate excelentă pentru Delphi de a-şi folosi cunoştinţele
tehnice şi experienţa cu condusul autonom şi arhitectura electrică pentru a ajuta
colaborarea să se dezvolte şi să se desfăşoare la scară. Relaţia strânsă de lucru cu
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toţi cei trei parteneri reprezintă o bază solidă pentru succes", a spus Kevin Clark,
preşedinte şi director executiv Delphi.
#futureofdriving2021
#bmwintelmobileye
BMW Group
Datorită celor patru mărci ale sale - BMW, MINI, Rolls-Royce şi BMW Motorrad -,
BMW Group este liderul mondial al constructorilor premium de automobile şi
motociclete şi oferă servicii financiare şi de mobilitate premium. În calitate de
companie ce operează la nivel global, BMW Group dispune de 31 de facilităţi de
producţie şi asamblare în 14 ţări şi are o reţea de vânzări în peste 140 de ţări.
În 2016, BMW Group a vândut, la nivel mondial, aproximativ 2,367 milioane de
automobile şi 145.000 motociclete. Profitul brut a fost de aproximativ 9,67 miliarde
de euro, iar veniturile au fost de 94,16 miliarde de euro. La 31 decembrie 2016,
BMW Group dispunea de o forţă de muncă de 124.729 de angajaţi.
Dintotdeauna, succesul BMW Group s-a bazat pe gândirea pe termen lung şi pe
acţiunea responsabilă. Astfel, compania a pus bazele unei dezvoltări durabile în plan
ecologic şi social prin lanţul de valori, responsabilitatea vastă a produselor şi un
angajament clar pentru conservarea resurselor ca parte integrantă a strategiei sale.
Despre Intel
Intel (NASDAQ: INTC) extinde limitele tehnologiei pentru a face posibile cele mai
uimitoare experienţe posibile. Informaţii despre Intel pot fi găsite la
newsroom.intel.com şi intel.com.
Despre Mobileye
Mobileye N.V. (NYSE: MBLY) este lider global în dezvoltarea viziunii computerelor şi
învăţării mecanice, a analizei datelor, localizării şi cartografierii pentru Advanced Driver
Assistance Systems (sisteme avansate de asistare a condusului) şi condus autonom.
Tehnologia noastră păstrează pasagerii în siguranţă pe drum, reduce riscul
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accidentelor în trafic, salvează vieţi şi are potenţialul de a revoluţiona experienţa
condusului prin faptul că permite condusul autonom. Algoritmii de software care sunt
proprietatea noastră şi chipurile EyeQ® realizează interpretări detaliate ale câmpului
vizual din dorinţa de a anticipa posibilele coliziuni cu alte automobile, pietoni, biciclişti,
animale, reziduuri şi alte obstacole. Produsele Mobileye au şi capacitatea de a
detecta marcajele rutiere precum benzile, limitele de drum, barierele şi alte obiecte
asemănătoare; identifică şi citesc semnele de circulaţie, semnele direcţionale şi
semafoarele; creează un Roadbook™ al traseelor localizate şi al reperelor vizuale prin
utilizarea REM™; şi furnizează cartografiere pentru condus autonom. Produsele
noastre sunt sau vor fi integrate în modele de automobile de la 25 de constructori
auto din lume. Produsele noastre sunt disponibile şi pe piaţa pieselor de schimb.
Despre Delphi
Delphi Automotive PLC (NYSE: DLPH) este o companie de înaltă tehnologie care
integrează soluţii mai sigure, mai ecologice şi mai conectate pentru sectoarele auto şi
de transport. Având sediul la Gillingham (Marea Britanie), Delphi operează centre
tehnice, locaţii de producţie şi servicii de asistenţă clienţi în 46 de ţări. Vizitaţi
delphi.com.
Declaraţii orientate spre viitor
Acest comunicat de presă conţine anumite declaraţii orientate spre viitor. Termeni
precum "consideră", "intenţionează", "se aşteaptă", "prevede", "anticipează" şi
"viitor" sau expresii similare au intenţia de a identifica declaraţii cu privire la viitor.
Aceste declaraţii sunt doar previziuni bazate pe aşteptări şi previziuni cu privire la
evenimentele viitoare. Nu ar trebui să vă bazaţi în mod nejustificat pe aceste
declaraţii. Numeroşi factori pot face ca actualele rezultate să difere material de orice
declaraţie cu privire la viitor, inclusiv factorii de risc şi alte aspecte prezentate în
declaraţiile publice ale fiecărei părţi din acest comunicat de presă. Nici una din părţi
nu îşi asumă vreo obligaţie de a actualiza sau de a revizui vreo declaraţie cu privire la
viitor, ca urmare a unor informaţii noi, evenimente viitoare sau în alt mod, cu excepţia
cazurilor când este cerut de lege.
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Intel şi logo-ul Intel sunt mărci înregistrate ale Intel în SUA şi alte ţări.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
BMW Group România
Alexandru Şeremet
Tel.: +40-726-266-224
E-mail: alexandru.seremet@bmwgroup.com
BMW Group
Datorită celor patru mărci ale sale - BMW, MINI, Rolls-Royce şi BMW Motorrad -,
BMW Group este liderul mondial al constructorilor premium de automobile şi
motociclete şi oferă servicii financiare şi de mobilitate premium. În calitate de
companie ce operează la nivel global, BMW Group dispune de 31 de facilităţi de
producţie şi asamblare în 14 ţări şi are o reţea de vânzări în peste 140 de ţări.
În 2016, BMW Group a vândut, la nivel mondial, aproximativ 2,367 milioane de
automobile şi 145.000 motociclete. Profitul brut a fost de aproximativ 9,67 miliarde
de euro, iar veniturile au fost de 94,16 miliarde de euro. La 31 decembrie 2016,
BMW Group dispunea de o forţă de muncă de 124.729 de angajaţi.
Dintotdeauna, succesul BMW Group s-a bazat pe gândirea pe termen lung şi pe
acţiunea responsabilă. Astfel, compania a pus bazele unei dezvoltări durabile în plan
ecologic şi social prin lanţul de valori, responsabilitatea vastă a produselor şi un
angajament clar pentru conservarea resurselor ca parte integrantă a strategiei sale.
www.bmwgroup.com; www.bmw.ro
Facebook: http://www.facebook.com/BMW.Romania
Twitter: http://twitter.com/bmwromania
YouTube: http://www.youtube.com/bmwgroupromania
Site-uri de presă:
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www.press.bmwgroup.com
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