
© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



TECHNIEK
BMW IT-innovaties
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Computertechniek kan diep in de auto gaan dringen

Internet in de auto, moet dat? Een auto is om te rijden, internet gebruik je op de pc.

Volgens de ontwikkelaars van BMW komen auto en pc echter steeds dichter bij elkaar.

Dat opent fantastische mogelijkheden, en een generatiekloof. Als de automonteur

ook nog computerspecialist moet worden lijkt vooral de jongste generatie, met de pc

opgegroeid, in staat die spagaat te gaan maken.

Kent u dat? Uw zoontje koopt een pc-spel, en
heeft in een halve dag alle finesses van de spel-
bediening door. Zonder gebruiksaanwijzing
lezen. Eind van de dag heeft hij alle ‘cheats’ al
van internet geplukt. Terwijl u blij bent na drie
maanden oefenen een tv-programma op uw

dvd-recorder op te kunnen nemen, zonder op-
nieuw de gebruiksaanwijzing erbij te moeten
pakken.
De jonge generatie zal het vrij normaal vinden
dat BMW binnenkort als eerste in de auto volle-
dig internetgebruik mogelijk maakt. Je kunt im-

mers ook internetten met je mobieltje, en op al-
lerlei ‘hotspots’ waar je portable-pc draadloos
internet opvangt. Dus waarom niet in de auto,
zodat je een adres of telefoonnummer kunt op-
zoeken, een routeplanner oproepen, allerlei file-
en weermeldingen nalopen, noem maar op?
Uit veiligheidsoverweging werkt het bij BMW
niet als je sneller dan 5 km/h rijdt. Er ‘wordt
nog overwogen’ of de internetverbinding door-
geschakeld zal kunnen worden naar extra beeld-
schermen achterin, die dan wel tijdens het
rijden kunnen werken. Alleen moet daarvoor
ook achterin een extra iDrive-knop zijn, die met
kantelen, draaien en drukken alle benodigde
functies van een computermuis kan verzorgen.
De internetverbinding werkt via een mobiele te-
lefoonlijn met EDGE-techniek, als onderdeel van
de affabriek te bestellen ConnectedDrive-optie.
Met een vaste abonnementsprijs, zonder beper-
king op de hoeveelheid dataverkeer.

Altijd van dienst
Naast autofabrikant wordt BMW dus ook een
soort internetprovider. Waarom ook niet, als op
basis van internet en draadloze telefonie toch al
geruime tijd ConnectedDrive-diensten worden
geboden. In navolging van General Motors met
zijn OnStar-systeem, in de VS al jaren populair
bij Cadillac-rijders, en van Fiat met zijn Con-
nect-diensten.
Daarbij speelt ook de nu geheel ingeburgerde
GPS-positiebepaling een rol, om een auto nauw-
keurig te kunnen opsporen. Zo kun je vanaf de
herfst de ConnectedDrive-centrale vragen waar

BMW maakt auto’s
intelligenter

Zo lang je maar niet rijdt kun je binnenkort in
BMW’s onbeperkt op het internet surfen. Even
iets in Google opzoeken, je kunt het zo gek niet
bedenken of er is een website over. De vaak
 bekritiseerde iDrive-knop op de middenconsole
kan uitstekend als computermuis dienen.
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je auto geparkeerd staat, als je dat in een
vreemde stad of op een enorme parkeerplaats
zelf niet goed hebt kunnen onthouden. Op af-
stand ontgrendelen van je auto, als je de sleutel
er per vergissing in liet liggen, wordt ook moge-
lijk. Bij OnStar kan dat al lang.
Misschien nog handiger is dat op afstand afslui-
ten net zo makkelijk kan. Haast, afspraak of
vliegtuig nog halen, pas als je weer even wat
rust hebt bedenken: had ik nou de auto wel af-
gesloten? Bel de BMW-centrale, die zet de auto
zeker op slot, maakt niet uit waar hij staat. Ui-
teraard dient de autorijder zich te identificeren,

waarvoor aanmeldprocedures zijn uitgewerkt
met onder meer controlevragen.

Download, upload
Draadloos telefoneren in de auto is al heel nor-
maal, een mobiel in de hand nemen mag je als
bestuurder immers nergens meer. Bepaald geen
exclusief accessoire is in de auto geïntegreerde
telefoonbediening, als het even kan met toetsen
in het stuurwiel. Maar draadloze verbinding via
Bluetooth kan veel meer, en we hebben inmid-
dels ook al draadloze USB in de pc, voor muis en
toetsenbord.

De auto loopt hierin behoorlijk achter de com-
putertechniek aan. Een USB-aansluiting komt
net op, zodat je MP3-speler via de autostereo kan
afspelen. BMW wil gauw bijtrekken, en die MP3-
speler via draadloos Bluetooth of USB met de
auto verbinden. Zodat de auto direct uit de MP3-
speler muziek en video kan lezen, en veilige be-
diening via de iDrive-knop mogelijk wordt.
Dit betekent dat de werkplaats geconfronteerd
kan worden met problemen en defecten in deze
draadloze communicatie. De monteur zal een
idee moeten hebben hoe dat werkt, en hoe je dat
kunt controleren.
Zelf wordt de auto ook een soort ‘radiobaken’,
via de mobiele telefoonlijn. Nu al bevat de auto-
sleutel een geheugen waarin onderhoudshisto-
rie en eventueel aanwezige foutmeldingen
opgeslagen zijn. De werkplaatsreceptie kan dat
lezen, voor er een monteur aan te pas komt. Dat
maakt werkplaatsplanning veel effectiever. Het
is met BMW Teleservices al mogelijk om dat niet
via een sleutelgeheugen, maar draadloos direct
uit de auto te lezen. U hoeft niet eens meer naar
de dealer, maar kunt net zo goed online een af-
spraak maken.
Evenzo zou een online update mogelijk worden
van programma’s in zogenaamd flash-geheugen
van elektronische sturingen, vergelijkbaar met
het flash-BIOS van een pc. Haast niets in de auto
werkt meer zonder elektronica, en het aardige
daarvan is dat je die kunt opwaarderen. Net zo
goed als de programma’s in de pc. En net als

Waar had ik nou toch eindelijk een parkeerplek voor die auto gevonden? Een belletje naar de Remote
Services van BMW levert aanwijzingen hoe de auto terug te vinden, die op afstand kan worden gelokali-
seerd door het callcenter. En dat is pas de eerste stap in deze ‘afstandsbediening’, vanaf komende herfst
beschikbaar.

Toenemend belangrijk wordt draadloze Bluetooth-
verbinding, nu voornamelijk voor mobiele telefo-
nie in gebruik. Maar via Bluetooth en draadloze
USB moet de auto ook contact kunnen maken met
persoonlijke multimedia-apparaten. Zodat muziek
en video van je iPod veilig weergegeven en be-
diend worden via beeldscherm en knoppen van de
auto.

Nu nog een proefopstelling, een camera voor gezichtsherken-
ning bovenop het dashboard, en een monitor om het herken-
ningsproces op te volgen. Zo kan de auto feilloos bestuurders
herkennen, en zich uitvoerig aan die ene persoon aanpassen.

Een beperkt aantal kenmerken van
het gezicht zijn genoeg om elk indi-
vidu te identificeren. Plaats en vorm
van oogkassen, jukbeen en mond-
hoeken zijn kennelijk net zo persoon-
lijk als een vingerafdruk.
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daarbij kan de opwaardering online door de ei-
genaar zelf gedaan worden. Zo kan de auto
steeds van de nieuwste, verbeterde of uitge-
breide functies worden voorzien.

Centrale registratie
Waarin auto’s wel ver zijn is elektronische start-
en sluitbeveiliging. Een elektronische sleutel
die niet meer in het slot hoeft, omdat de auto
hem automatisch registreert als u dichtbij ge-
noeg komt raakt al aardig ingeburgerd. Opslag
van persoonlijke instellingen in een sleutel is
een exclusief snufje, maar bepaald geen science-
fiction. Moderne elektronica maakt echter nog
veel verder gaande personalisering mogelijk.
BMW experimenteert met gezichtsherkenning,
waarmee elk individu apart te identificeren
valt. Het ‘gezichtsprofiel’ zou centraal opgesla-
gen worden. Met daaraan gekoppeld allerlei
strikt persoonlijke zaken. Niet alleen de instel-
ling van stoel en spiegels, ook je favoriete radio-
stations, je telefoonboek en zo meer. Die worden
automatisch verstuurd zodra de auto je herkent.
Dat kan een geheugen in een sleutel of onder
knopjes in de auto niet. Die weet niet of jij het
zelf bent, of iemand anders die jouw auto mag
gebruiken. Gezichtsherkenning kan een onbe-
perkt aantal gebruikers op één auto registreren,
en bij elk persoonlijke instellingen opslaan. Het
zou technisch geen probleem zijn om zelfs de
startblokkering hieraan te koppelen. Maar eerst
geldt nog het probleem hoe gezichtsherkenning
met een camera volledig betrouwbaar kan wor-
den, onder de zeer sterk wisselende lichtom-
standigheden die in een auto voorkomen.

Volledig persoonlijk
Sorteren en koppelen van gegevens is een com-
plete industrie geworden. Zo heeft BMW ook
nog een idee voor het instructieboekje. Als we
nu eens bij elke auto in productie opslaan wat
er precies wel en niet inzit, welk type het is,
welke motor enzovoort. Zo’n elektronische plan-
ning maakt de fabriek toch al. Die kan gekop-
peld worden aan chassisnummer of kenteken.
Waarbij BMW een persoonlijk elektronisch in-
structieboekje aanmaakt, dat je niet lastig valt
met uitleg over motoren en uitrusting die jouw
auto niet heeft.
Online op de pc te lezen, met als voordeel dat er
bewegende animaties ingevoegd kunnen wor-

den, om uitleg over bedieningshandelingen te
verduidelijken. BMW wil het overdraagbaar
naar de auto maken, zodat je er via het beeld-
scherm aan boord in kunt bladeren. Deze elek-
tronische handleiding zal aanpasbaar zijn. Laat
je achteraf een accessoire monteren, of komt er
een update van de auto-elektronica, dan veran-
dert het online-instructieboekje vanzelf mee.

Programmeerbare bediening
In razend tempo verandert en groeit het aanbod
in elektronische diensten en apparatuur. Van-
daag zitten we aan de MP3-speler en satellietna-
vigatie, digitale mobiele tv-ontvangst begint op
te komen. Wat zal er morgen bijkomen? Ook
BMW weet dat nog niet, maar wil er wel op
voorbereid zijn.
Daartoe wordt gewerkt aan een programmeer-
bare HMI, Human Machine Interface. In gewone
taal de bediening en aflezing. BMW wil graag
dat die een ‘open’ structuur krijgt, zodat
nieuwe uitvindingen opgenomen kunnen wor-
den. Als voorbeeld geeft men een nieuw soort
afspeelapparaat voor beeld of geluid. Logisch is
dat je daarbij bediening moet hebben met mo-

gelijkheden zoals ‘play’, ‘stop’, vooruit en ach-
teruit.
Zulke bediening, met bijbehorend beeld, moet
automatisch gegenereerd kunnen worden. Het
gaat om een systeem dat herkent wat voor soort
apparaat er is verschenen, daarbij logische elek-
tronische bedieningsfuncties aanmaakt, en een
programmaatje schrijft dat als update aangebo-
den wordt. Met die uitbreiding van de program-
mering zal specifiek de iDrive-knop met bijbe-
horend display in de middenconsole het nieuwe
apparaat kunnen aansturen. In auto’s die al ver-
kocht en op de weg zijn, en dus hiermee langer
bijdetijd blijven.
Wat moet je daarmee als werkplaats? Veel van
die elektronische opwaardering zal uitgaan van
de fabrikant. Op dealerniveau is het alleen inla-
den en controleren of de update in de auto goed
is ontvangen. Dan zul je toch iemand in huis
moeten hebben die vertrouwd is met het invoe-
ren van elektronische programmering, kan uit-
lezen welke beschikbare updates een auto wel
of niet heeft gehad. En je zult in verband daar-
mee nog beter moeten opletten met diagnoses
stellen: welke programmaversie zit je te beproe-
ven? Daarbij wordt je nog meer afhankelijk van
fabrieksinformatie, aangaande programmaver-
sies, de functies die daarin zitten, en hoe je die
moet controleren. �

Peter Fokker

De werkplaatsreceptionist van de toekomst? Op
afstand zijn onderhoudshistorie en foutgeheugen
van een BMW in te lezen. Opwaarderen van de
programmering zal evenzeer mogelijk worden.
Maar alleen voor officiële dealers, voelen we wel
aankomen.

Een zendertje, hier in de hand gehouden, doet
dienst als ‘internetportaal’ waarop een persoonlijk,

uniek instructieboek voor elke BMW-klant aange-
maakt zou worden. Thuis op de pc te lezen, met

een stap verder ook in de auto te installeren om
onderweg te kunnen raadplegen.
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