
FERRAMENTA IN-SIGHT ViDi CHECK
Solução baseada em deep learning para verificação de montagem

O In-Sight® ViDi™ é uma poderosa plataforma de software de deep learning projetada especificamente para automação 
da fábrica. Combinando inteligência artificial (IA) com o poder do In-Sight, o In-Sight ViDi resolve aplicações que são 
muito difíceis, complexas ou caras para os sistemas de visão tradicionais.

O In-Sight ViDi Check detecta de maneira confiável recursos e objetos complexos dentro de um campo de visão  
e verifica se as peças e kits estão montados corretamente com base em sua localização e atributos. Em particular, 
variação de peça para peça, grande número de componentes e alterações de configuração são difíceis e demoradas 
para programar usando a visão tradicional. O deep learning oferece um método inovador para automatizar essa classe 
de inspeção. A ferramenta In-Sight ViDi Check pode ser configurada para lidar com amplas faixas de variação de peça 
para peça, a fim de localizar e confirmar se os componentes estão presentes e no local correto. A ferramenta In-Sight 
ViDi Check também reconhece vários tipos de componentes em configurações e layouts variados - não é necessária 
construção lógica adicional.

Realiza a verificação final da montagem 
de grandes peças automotivas

Garante que os componentes 
sejam montados corretamente

Verifica se as peças estão presentes 
e no local correto
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Empresas em todo o mundo confiam nas soluções de visão e leitura de código de 
barras da Cognex para otimizar a qualidade, reduzir custos e controlar a rastreabilidade.

A planilha In-Sight orienta o 
desenvolvimento de aplicações
As aplicações de deep learning 
agora estão acessíveis a não 
programadores, graças à intuitiva 
planilha In-Sight, que simplifica  
o desenvolvimento de aplicações  
e simplifica a integração de fábrica.  
Ela também fornece fácil acesso  
ao sistema de visão e ferramentas  
de deep learning, combinando o 
poder dos algoritmos tradicionais  
de visão com a inteligência artificial.
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Sistema de Visão In-Sight D900
A ferramenta In-Sight ViDi Check pode ser implementada no sistema de visão In-Sight D900, que é otimizado para 
executar aplicações em deep learning sem a necessidade de um PC. Essa solução incorporada ajuda os clientes de 
automação da fábrica a resolver facilmente projetos desafiadores de OCR, verificação de montagem e detecção de 
defeitos que geralmente são muito difíceis de programar com ferramentas tradicionais de visão baseadas em regras. Essa 
solução deep learning também oferece resultados confiáveis, rápidos e consistentes, impossíveis com a inspeção humana.
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In-Sight ViDi In-Sight D900
Sistema de Visão▪ Interface Gráfica do Usuário

▪ Facilidade de Uso
▪ Solução Multifunções

Câmera inteligente, modular e poderosa
O In-Sight D900 é um sistema de visão altamente modular, com classificação 
IP67, que inclui iluminação, lentes, filtros e tampas que podem ser trocadas 
em campo e personalizadas de acordo com os requisitos exatos da aplicação. 
Ele também inclui um mecanismo de inferência de deep learning incorporado 
para resolver aplicações complexas em velocidades de linha de produção.


