
FERRAMENTA IN-SIGHT ViDi READ
Solução baseada em deep learning para leitura de texto e caracteres

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 In-Sight ViDi Read decifra códigos deformados, distorcidos e gravados incorretamente usando 
reconhecimento óptico de caracteres (OCR). A In-Sight ViDi Read funciona imediatamente, reduzindo 
drasticamente o tempo de desenvolvimento, graças à biblioteca de fontes pré-configuradas de deep learning. Para 
códigos em que é necessária configuração adicional, a interface do ViDi orienta o usuário na criação de resultados 
de OCR robustos e confiáveis.

A interface de fácil utilização elimina a necessidade de programação complexa. Basta definir a região de interesse, o 
tamanho dos caracteres e rotular os caracteres no conjunto de imagens. Em apenas algumas etapas, sem experiência 
em visão, essa ferramenta robusta pode ser configurada novamente para ler caracteres específicos da aplicação que 
as ferramentas tradicionais de OCR não conseguem decodificar. Além disso, o recurso de depuração visual identifica 
erros de leitura que podem ser facilmente corrigidos.

Decifra códigos gravados a laser em 
componentes eletrônicos

Lê caracteres em relevo em 
produtos moldados por injeção

Lê códigos baseados em 
etiquetas na embalagem

Verifica caracteres impressos 
em materiais refletivos
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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 Read 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.

In-Sight ViDi
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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.


