Foresight Completes Integration of NVIDIA Platforms
for Use in Autonomous Machines and Vehicles
Ness Ziona, Israel – November 4, 2020 - Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq and
TASE: FRSX), an innovator in automotive vision systems, announced today that it has
completed integration of its QuadSight® software on the NVIDIA® Jetson AGX Xavier™
platform, suitable for shuttles, agriculture, heavy equipment machines and more.
Moreover, Foresight is now part of NVIDIA Inception, an acceleration platform that offers goto-market support, expertise, and technology assistance to artificial intelligence (AI) and data
science startups transforming industries using NVIDIA graphics processing unit (GPU)
accelerated solutions. Foresight also continues its software integration efforts with the
NVIDIA DRIVE platform to help accelerate development of autonomous vehicles (AVs).
The NVIDIA Jetson AGX Xavier platform enables Foresight to run its stereoscopic obstacle
detection software, composed of both a visible-light and an infrared channel, designed to
provide accurate information about any object in harsh weather and lighting conditions. The
NVIDIA platform also allows Foresight to perform fusion between the visible-light and
infrared channels, generating an accurate depth map while reducing false alerts. Jetson AGX
Xavier offers outstanding AI capabilities with big workstation performance in a small form
factor (32 trillion operations per second at 30 watts), making it ideal for autonomous
machines such as industrial and heavy equipment vehicles.
Foresight also uses NVIDIA DRIVE, an open and scalable AV hardware and software platform
that spans from the cloud to the car and back. This end-to-end software-defined AI solution
allows Foresight to further develop its technology for passenger vehicles and offer enhanced
perception, localization and 3D mapping capabilities that are key for safe autonomous and
highly automated driving.
“Foresight’s revolutionary stereoscopic vision solutions are based on advanced algorithms
for image processing, 3D video analysis and sensor fusion. Our solutions require cutting-edge
computing infrastructure that enables high performance advanced image processing
algorithms,” said David Lempert, Foresight’s Vice President of R&D. “We are confident that
NVIDIA’s platforms offer the best possible solutions for our needs. As more and more players
in the automotive and autonomous machines markets select NVIDIA as their preferred
platform, we believe that choosing to integrate the AI leader’s computing platforms will help
us to further develop our technological capabilities and expand our product offerings across
different market segments.”

About Foresight
Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq and TASE: FRSX), founded in 2015, is a
technology company engaged in the design, development and commercialization of sensors
systems for the automotive industry. Through the company’s wholly owned subsidiaries,
Foresight Automotive Ltd. and Eye-Net Mobile Ltd., Foresight develops both “in-line-of-sight”
vision systems and “beyond-line-of-sight” cellular-based applications. Foresight’s vision
sensor is a four-camera system based on 3D video analysis, advanced algorithms for image
processing, and sensor fusion. Eye-Net Mobile’s cellular-based application is a V2X (vehicleto-everything) accident prevention solution based on real-time spatial analysis of clients’
movement.
The company’s systems are designed to improve driving safety by enabling highly accurate
and reliable threat detection while ensuring the lowest rates of false alerts. Foresight is
targeting the Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), the semi-autonomous and
autonomous vehicle markets and predicts that its systems will revolutionize automotive
safety by providing an automotive-grade, cost-effective platform and advanced technology.
For more information about Foresight and its wholly owned subsidiary, Foresight
Automotive, visit www.foresightauto.com, follow @ForesightAuto on Twitter, or join
Foresight Automotive on LinkedIn.
Forward-Looking Statements
This press release contains forward-looking statements within the meaning of the "safe
harbor" provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and other Federal
securities laws. Words such as "expects," "anticipates," "intends," "plans," "believes," "seeks,"
"estimates" and similar expressions or variations of such words are intended to identify
forward-looking statements. For example, Foresight is using forward-looking statements in
this press release when it discusses continuing its software integration efforts with the
NVIDIA DRIVE platform to help accelerate development of AVs, the potential benefits of the
NVIDIA platforms, and that choosing to integrate the AI leader’s computing platforms will
help Foresight to further develop its technological capabilities and expand its product
offerings across different market segments. Because such statements deal with future events
and are based on Foresight’s current expectations, they are subject to various risks and
uncertainties, and actual results, performance or achievements of Foresight could differ
materially from those described in or implied by the statements in this press release.
The forward-looking statements contained or implied in this press release are subject to
other risks and uncertainties, including those discussed under the heading "Risk Factors" in

Foresight's annual report on Form 20-F filed with the Securities and Exchange Commission
("SEC") on March 31, 2020, and in any subsequent filings with the SEC. Except as otherwise
required by law, Foresight undertakes no obligation to publicly release any revisions to these
forward-looking statements to reflect events or circumstances after the date hereof or to
reflect the occurrence of unanticipated events. References and links to websites have been
provided as a convenience, and the information contained on such websites is not
incorporated by reference into this press release. Foresight is not responsible for the contents
of third party websites.
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תרגום נוחות  -הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית

פורסייט השלימה אינטגרציה של פלטפורמות  NVIDIAלשימוש
במכונות ורכבים אוטונומיים
נס ציונה ,ישראל 4 ,בנובמבר - 2020 ,חברת פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ ,המתמחה בתחום מערכות
ראייה ממוחשבות לרכב ,שמניותיה נסחרות בבורסות נאסד"ק ותל אביב (סימול ,)FRSX :הודיעה היום כי
השלימה את שילוב תוכנת ® QuadSightבפלטפורמת ™ Jetson AGX Xavierשל חברת ®,NVIDIA
המתאימה לרכבי הסעים ,חקלאות ,מכונות לציוד כבד ,וכו'.
בנוסף ,פורסייט היא כעת חלק מ ,NVIDIA Inception-פלטפורמת האצה המציעה תמיכה ,מומחיות וסיוע
טכנולוגי לחברות סטארט-אפ מובילות בתחום הבינה מלאכותית ( )AIומדע הנתונים )(data science
המשתמשות בפתרונות של חברת  NVIDIAהמבוססים על יחידות עיבוד גרפי ) (GPUמואצות .כמו כן,
פורסייט ממשיכה במאמצי שילוב התוכנה שלה בפלטפורמת  NVIDIA DRIVEכדי לסייע בהאצת הפיתוח
של רכבים אוטונומיים.
פלטפורמת  Jetson AGX Xavierשל חברת  NVIDIAמאפשרת לפורסייט להפעיל את תוכנת גילוי
המכשולים הסטריאוסקופית שלה ,המורכבת מערוץ אור נראה ומערוץ אינפרא אדום ,ונועדה לספק מידע
מדויק על כל אובייקט בתנאי מזג אוויר ותאורה קשים .בנוסף ,הפלטפורמה של  NVIDIAמאפשרת
לפורסייט לבצע היתוך בין ערוצי האור הנראה לערוצי האינפרא אדום ,וליצור מפת עומק מדויקת תוך צמצום
התראות שווא .פלטפורמת  Jetson AGX Xavierמציעה למחשבים קטנים יכולות בינה מלאכותית יוצאות
מן הכלל עם ביצועי תחנת עבודה גדולים ( 32טריליון פעולות בשנייה ב 30-וואט) ,מה שהופך אותה
לאידיאלית למכונות אוטונומיות כגון רכבי ציוד תעשייתי וכבד.
פורסייט משתמשת גם ב ,NVIDIA DRIVE-פלטפורמת חומרה ותוכנה פתוחה לרכבים אוטונומיים הניתנת
להרחבה ומתפרשת מהענן לרכב ובחזרה .פתרון הבינה המלאכותית מבוסס-התוכנה הכולל ,מאפשר
לפורסייט לפתח את הטכנולוגיה לרכבי נוסעים ולהציע יכולות ראייה ,מיקום ,ומיפוי תלת ממדי משופרות
החיוניות לנהיגה אוטונומית בטוחה ואוטומטית ביותר.
" פתרונות הראייה הסטריאוסקופיים המהפכניים של פורסייט מבוססים על אלגוריתמים מתקדמים לעיבוד
תמונה ,ניתוח וידאו בתלת ממד והיתוך חיישנים .כדי לתמוך באלגוריתמים המתקדמים לעיבוד תמונה
שלנו ,נדרשת לפתרונות שלנו תשתית מיחשובית בעלת ביצועים גבוהים מהשורה הראשונה ",אמר דוד
למפרט ,סמנכ"ל המחקר ופיתוח של פורסייט" .אנו בטוחים כי הפלטפורמות של  NVIDIAמציעות את
הפתרונות המתאימים ביותר לצרכינו .ככל שיותר שחקנים בשוק תעשיות הרכב והמכונות האוטונומיות
בוחרים ב NVIDIA-כפלטפורמה המועדפת עליהם ,אנו מאמינים כי הבחירה לשלב את פלטפורמות
המחשוב של מוביל הבינה המלאכותית תסייע לנו לפתח את היכולות הטכנולוגיות שלנו ולהרחיב את היצע
המוצרים לפלחי שוק שונים".

אודות פורסייט

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ (סימול בבורסת נאסד"ק ות"א ,)FRSX :שנוסדה בשנת  ,2015היא
חברה טכנולוגית בתחום התכנון ,הפיתוח והמסחור של מערכות חישה לתעשיית הרכב .באמצעות פורסייט
אוטומוטיב בע"מ ואיי-נט מובייל בע"מ ,חברות הבת אשר בבעלותה המלאה ,פורסייט מפתחת מערכות
ראייה ממוחשבת " " in-line-of sightוהן יישומים סלולאריים "מעבר לטווח הראייה" .חיישן הראייה
הממוחשבת של פורסייט הינו מערכת מבוססת ארבע-מצלמות ,המשתמשת בניתוח וידאו תלת-מימדי,
אלגוריתמים מתקדמים לעיבוד תמונה ,והיתוך חיישנים .היישום הסלולארי של איי-נט מובייל הינו מערכת
) V2X (vehicle-to-everythingלמניעת תאונות דרכים המבוססת על ניתוח מרחבי בזמן אמת של תנועת
המשתמשים.
מערכות החברה נועדו לשפר את בטיחות הנהיגה ע"י גילוי מדוייק ואמין של סכנות ,תוך שיעור מזערי של
התרעות שווא ,ופונות לשווקי מערכות סיוע לנהג מתקדמות ( ,)ADASהרכבים החצי-אוטונומיים
והאוטונומיים .החברה מעריכה כי מערכותיה יחוללו מהפכה בתחום בטיחות הרכב הודות לרמה
הטכנולוגית הגבוהה שהן מציעות.
למידע נוסף אודות פורסייט וחברת הבת שלה ,פורסייט אוטומוטיב ,בקרו באתר החברה
 ,www.foresightauto.comעקבו אחרי  @ForesightAuto1בטוויטר ,או הצטרפו לעמוד החברה
 Foresight Automotiveבלינקדאין.
מידע צופה פני עתיד
פרסום זה כולל מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בדין האמריקאי .לפרטים נוספים ,ראה נוסח הדיווח המחייב באנגלית
להלן.

פרטי קשר:
עדי ומיכל קשרי משקיעים
מיכל אפרתי0523044404 :

michal@efraty.com

