
FERRAMENTA IN-SIGHT ViDi DETECT
Solução baseada em deep learning para detecção de defeitos

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.

A ferramenta ViDi Detect é usada para detectar anomalias e defeitos em uma variedade de superfícies e fundos 
complicados. Ela funciona usando um conjunto de amostras de imagens boas e aprendendo a variação normal da 
peça. Isso permite que a ferramenta detecte uma ampla gama de defeitos que não precisam ser predefinidos no 
momento da configuração. Essa técnica de configuração é valiosa em situações em que é difícil coletar imagens de 
defeitos ou se os modos de falha ainda são desconhecidos.

A In-Sight ViDi Detect também pode ser usada para segmentar áreas específicas de uma imagem. Ao ensinar ao ViDi 
as regiões de interesse em todo o conjunto de amostras, a ferramenta aprende a identificar e destacar essas áreas. 
Isso pode ser usado como uma região dinâmica de interesse ou máscara, fornecendo um método exclusivo para 
simplificar a solução de visão.

Identifica montagens e soldas inadequadasDetecta imperfeições em parafusos médicos

Detecta arranhões nas montagens finais Isola problemas de tecelagem em têxteis
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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 em 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 Detect 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 de deep learning também oferece resultados confiáveis, rápidos e consistentes, impossíveis com a 
inspeção humana.
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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.


