∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H HELLA παρουσιάζει νέο μοντέλο συστήματος υποβοήθησης οδηγού με
κάμερα
• Οι μονάδες λογισμικού πραγματοποιούν ήδη σημαντικές λειτουργίες ασφαλείας: έλεγχος
του φωτισμού καθώς και αναγνώριση λωρίδων/πινακίδων/πεζών και αντικειμένων
•

Ευέλικτα συστήματα για επιπλέον νέες αυτόνομες λειτουργίες οδήγησης

•

Προβλεπόμενο έτος κυκλοφορίας 2019

Lippstadt/Berlin, 10 Ιανουαρίου 2018. Με το νέο μοντέλο για λογισμικό εμπρόσθιας κάμερας, η
HELLA, ειδικός στον φωτισμό και τα ηλεκτρονικά, οδηγεί την τάση προς την αυτόνομη οδήγηση. Η
θυγατρική HELLA Aglaia με έδρα το Βερολίνο, παρουσιάζει μια ανοιχτή πλατφόρμα για συστήματα
υποβοήθησης οδηγού με κάμερα. Αυτό παρέχει στους πελάτες μας την δυνατότητα αναβάθμισης
εξαρτημάτων αλλά και λειτουργίες λογισμικού, όπως ο έλεγχος των φώτων/λωρίδων/ πινακίδων/
πεζών και αναγνώρισης αντικειμένων ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες. Σε αυτά
περιλαμβάνονται επίσης μεταγενέστερες αναβαθμίσεις για αυτοματοποιημένες λειτουργίες οδήγησης.
Η κυκλοφορία του νέου συστήματος λογισμικού αναμένεται το 2019.

«Έχουμε αναπτύξει ένα εντελώς νέο μοντέλο που μας επιτρέπει να ξεχωρίζουμε από τις
υπάρχουσες λύσεις της αγοράς. Αυτά είναι διαθέσιμα προς το παρόν σε κλειστά συστήματα τα
οποία δεν μπορούν να τροποποιηθούν μεταγενέστερα, λέει ο Kay Talmi, Managing Director της
HELLA Aglaia. «Η λογική μας να διαχωρίσουμε το υλισμικό και το λογισμικό, μας επιτρέπει την
δημιουργία ενός αρθρωτού συστήματος, παρέχοντας στους πελάτες μας ευελιξία και παράλληλα
να δυναμώνουμε την θέση μας στην τάση της αγοράς για αυτόνομη οδήγηση.»

Το σύστημα λογισμικού που έχει αναπτυχθεί από την HELLA Aglaia δεν είναι περιορισμένο σε ένα
συγκεκριμένο υλισμικό αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλατφόρμες από διάφορους κατασκευαστές.
Επιπλέον, οι πελάτες μπορούν να συνδυάσουν διαφορετικά λογισμικά της HELLA ή άλλων
κατασκευαστών, διατηρώντας παράλληλά την δυνατότητα ενσωμάτωσης νέων λειτουργιών μέσω
αναβάθμισης του λογισμικού. «Σαν πελάτης ενός κλειστού συστήματος με ήδη ενσωματωμένες
λειτουργίες, θα πρέπει πάντα να αγοράσετε ολόκληρο το πακέτο του συστήματος λογισμικού.
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Εάν αργότερα θέλετε μια αναβάθμιση που δεν περιεχόταν πριν, π.χ. μια νέα πινακίδα ή μια τελείως νέα
λειτουργία, θα πρέπει να περιμένετε την νέα γενιά του προϊόντος», αναφέρει ο Talmi. «Προσφέροντας ένα
ανοιχτό σύστημα λογισμικού, προσφέρουμε περισσότερη ευελιξία και ξεχωριστές αναβαθμίσεις. Επίσης
περιλαμβάνονται λειτουργίες για αυτοματοποιημένη οδήγηση, βασισμένη σε εξαιρετικά περίπλοκες
μεθόδους εκμάθησης, το λογισμικό μας μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια ανάπτυξης,
συμπεριλαμβανομένου και του στάδιο της αυτόνομης οδήγησης."

Η HELLA Aglaia είναι ένας από τους πρωτοπόρους στην ανάπτυξη ευφυών συστημάτων οπτικών
αισθητήρων. Η θυγατρική εταιρία με έδρα τι Βερολίνο εξειδικεύεται στην επεξεργασία εικόνας και
λύσεις λογισμικού και έχει πρόσφατα επεκτείνει τα κεντρικά της γραφεία, μεταφέροντας τα στο
περίφημο Campus Ullsteinhaus. Η HELLA Aglaia έχει στο δυναμικό της περίπου 300 υπάλληλους.
Οι εργαζόμενοι θα αυξηθούν με την πάροδο του χρόνου στους 500.
Σημείωση:
Το κείμενο και το φωτογραφικό υλικό είναι διαθέσιμα στην παρακάτω διεύθυνση:
www.hella.com/press

HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt: Η HELLA είναι μια παγκόσμια, οικογενειακή επιχείρηση,
εισηγμένη στο χρηματιστήριο, με περισσότερους από 30.000 εργαζομένους σε 100 σημεία σε
περισσότερες από 35 χώρες. Ο Όμιλος HELLA αναπτύσσει και κατασκευάζει είδη φωτισμού και
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και συστημάτων για την αυτοκινητοβιομηχανία και έχει επίσης μια από τις
μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, αξεσουάρ, διάγνωση και
υπηρεσιών εντός της Ευρώπης. Επιπλέον, διαθέτει συστήματα κλιματισμού και ηλεκτρικών
συστημάτων των οχημάτων που παράγονται σε κοινές επιχειρήσεις. Με περισσότερα από 5.800 άτομα
που εργάζονται στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, η HELLA είναι ένας από τους
σημαντικότερους παράγοντες της καινοτομίας στην αγορά. Επιπλέον, με πωλήσεις περίπου. €
5.300.000.000 κατά το οικονομικό έτος 2013/2014, ο Όμιλος HELLA είναι ένας από τους κορυφαίους
προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας σε 50 μέρη στον κόσμο και μία από τις 100 μεγαλύτερες
Γερμανικές βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Για επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε:
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246 Syngrou Av.
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Page 2 of 2

