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O QUE É A TECNOLOGIA DEEP LEARNING?
Dos telefones em nossos bolsos à realidade dos carros autônomos, a economia do consumidor começou a explorar 
o poder das redes neurais de tecnologia Deep Learning. A tecnologia Deep Learning emergiu como uma tecnologia 
fundamental no reconhecimento de fala, texto e facial que usamos em nossos dispositivos móveis e vestíveis e agora 
está começando a ser usada em muitas outras aplicações — desde diagnósticos médicos até segurança na Internet 
— para prever padrões e fazer decisões críticas de negócios. Essa mesma tecnologia está agora migrando para 
práticas de fabricação avançadas para inspeção de qualidade e outros usos baseados em julgamentos.

Em essência, a tecnologia Deep Learning ensina robôs e máquinas a fazer o que é natural aos seres humanos: 
aprender pelo exemplo. O novo hardware de baixo custo tornou prático a implementação de redes neurais 
“profundas”, bio-inspiradas e multicamadas que imitam redes de neurônios no cérebro humano. Isso dá à 
tecnologia de manufatura novas e surpreendentes habilidades para reconhecer imagens, distinguir tendências e 
fazer previsões e decisões inteligentes. Partindo de uma lógica central desenvolvida durante o treinamento inicial, 
as redes neurais profundas podem refinar continuamente seu desempenho à medida que são apresentadas com 
novas imagens, fala e texto.

A análise de imagens baseada na tecnologia Deep Learning combina a especificidade e a flexibilidade da inspeção 
visual humana com a confiabilidade, consistência e velocidade de um sistema computadorizado. Os modelos de 
tecnologia Deep Learning podem resolver de maneira precisa e repetitiva as difíceis aplicações de visão que seriam 
tediosas de desenvolver e frequentemente impossíveis de manter usando as abordagens tradicionais de visão 
industrial. Modelos de tecnologia Deep Learning podem distinguir defeitos inaceitáveis   enquanto toleram variações 
naturais em padrões complexos. E eles podem ser facilmente adaptados a novos exemplos sem reprogramar seus 
algoritmos principais.

Agora, os softwares baseados na tecnologia Deep Learning podem executar os desafios de localização de 
peças, inspeção, classificação e reconhecimento de caracteres baseados em julgamentos com mais eficiência do 
que os humanos ou as soluções tradicionais de visão industrial. Cada vez mais, os principais fabricantes estão 
se voltando para soluções de tecnologia Deep Learning e inteligência artificial para resolver seus desafios de 
automação mais sofisticados.

TECNOLOGIA DEEP LEARNING PARA 
A AUTOMAÇÃO DE FÁBRICA
COMBINANDO INTELIGÊNCIA ARTIFICAL COM VISÃO INDUSTRIAL
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VISÃO INDUSTRIAL PARA A 
AUTOMAÇÃO DE MONTAGEM
Já se foram os dias em que os humanos administravam 
diretamente as linhas de produção. Atualmente, as 
máquinas automatizam as tarefas de manufatura, 
montagem e manuseio de materiais. Sistemas 
industriais de visão equipados com algoritmos de 
alinhamento e identificação de precisão e recursos de 
orientação tornaram possível fabricar componentes 
modernos compactos que não puderam ser construídos 
manualmente. Em uma linha de produção, os sistemas 
industriais de visão podem inspecionar centenas ou 
milhares de peças por minuto de forma confiável e 
repetida, excedendo em muito as capacidades de 
inspeção dos seres humanos.

Durante décadas, os sistemas industriais de visão 
ensinaram os computadores a realizar inspeções que 
detectam defeitos, contaminações, falhas funcionais e 
outras irregularidades nos produtos fabricados. A visão 
industrial se destaca na medição quantitativa de um 
cenário estruturado devido à sua velocidade, precisão e 
repetibilidade. Um sistema industrial de visão construído 
em torno da resolução e da óptica corretas da câmera 
pode inspecionar os detalhes do objeto muito pequenos 
para serem vistos pelo olho humano e inspecioná-los.

Figura 1. Os inspetores humanos são hábeis em aprender 
pelo exemplo e apreciar desvios aceitáveis do controle. A visão 
industrial, ao contrário, oferece a velocidade e a robustez que 
apenas um sistema computadorizado consegue.

Visão Industrial
+ Velocidade

+ Precisão

+ Repetibilidade

+ Inspecione detalhes  
 pequenos demais  
 para serem vistos pelo  
 olho humano

Inspetores Humanos

Comparada à Inspeção Visual 
Humana, a Tecnologia Deep 
Learning é:

Comparada à Visão Industrial 
Tradicional, a Tecnologia Deep 
Learning é:

Mais consistente 

Opera 24x7 e mantém o mesmo nível de qualidade 
em todas as linhas, turnos e fábricas.

Projetado para aplicações difíceis de resolver

Resolve aplicações complexas de inspeção, 
classificação e localização impossíveis ou difíceis com 
algoritmos clássicos baseados em regras.

Mais confiável 

Identifica todos os defeitos fora da tolerância definida.

Mais fácil de configurar

As aplicações podem ser configuradas rapidamente, 
acelerando a prova de conceito e desenvolvimento.

Mais rápida 

Identifica defeitos em milissegundos, suportando 
aplicações de alta velocidade e melhorando o 
rendimento.

Tolera variações

Lida com variações de defeitos para aplicações 
que exigem uma apreciação de desvios do controle 
aceitáveis.

Tecnologia Deep Learning Comparada a Outros Métodos de Inspeção
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O DESAFIO DA VARIABILIDADE
Os sistemas tradicionais de visão industrial funcionam 
de forma confiável com peças consistentes e bem 
fabricadas. Eles operam por meio de filtragem passo 
a passo e algoritmos baseados em regras que são 
mais econômicos do que a inspeção humana. Mas os 
algoritmos tornam-se difíceis de lidar à medida que 
as exceções e as bibliotecas de defeitos aumentam. 
Certas inspeções de visão industrial tradicionais, como 
verificação de montagem final, são notoriamente difíceis 
de programar devido à múltiplas variáveis que podem 
ser difíceis de isolar, como iluminação, mudanças de cor, 
curvatura e campo de visão (Figura 2).

Embora os sistemas de visão tolerem alguma 
variabilidade na aparência de uma peça devido à 
escala, rotação e distorção, texturas de superfície 
complexas e problemas de qualidade de imagem 
introduzem sérios desafios de inspeção. Os sistemas 
de visão lutam para avaliar a variabilidade e o desvio 
entre peças muito  semelhantes visualmente (Figura 
3). Diferenças ou anomalias inerentes podem ou não 
ser motivo de rejeição, dependendo de como o usuário 
as entende e classifica. Anomalias "funcionais", que 
afetam a utilidade de uma peça, são quase sempre 
motivo de rejeição, enquanto anomalias cosméticas 
podem não ser, dependendo das necessidades e 
preferências do fabricante. Mais problemático, esses 
defeitos são difíceis para um sistema industrial de visão 
tradicional distinguir.

Figura 2. Os desenvolvedores de aplicações podem ter dificuldades 
para programar inspeções complexas envolvendo desvios e defeitos 
imprevisíveis em um algoritmo baseado em regras.

Fio presente Sem fio

Figura 3. Fundos confusos e gritantes podem dificultar que os sistemas de visão tradicionais apreciem pequenas diferenças 
entre as imagens. Nesse caso, um modelo baseado na tecnologia Deep Learning enxerga além da superfície de metal e o reflexo 
especular para verificar a ausência de bandas de fio em um conjunto de montagem do carro.

5Introdução à Tecnologia Deep Learning



VANTAGENS DA INSPEÇÃO HUMANA
Ao contrário da visão industrial tradicional, os seres humanos 
são adeptos da distinção entre defeitos cosméticos e funcionais 
sutis, além de apreciar variações na aparência das peças que 
podem afetar a qualidade percebida. Embora limitados na taxa 
em que podemos processar informações, os seres humanos 
são capazes de conceituar e generalizar. Nós nos destacamos 
em aprender pelo exemplo e somos capazes de distinguir o que 
realmente importa quando se trata de pequenas anomalias entre 
as peças. Isso torna a visão humana a melhor escolha, em muitos 
casos, para a interpretação qualitativa de uma cena complexa e 
desestruturada, especialmente aquelas com defeitos sutis e falhas 
imprevisíveis (Figura 4).

Por exemplo, os humanos são muito mais precisos ao lidar com caracteres deformados e difíceis de ler, superfícies 
complexas e defeitos estéticos. Para muitas dessas aplicações, as máquinas não podem competir com os seres 
humanos por sua apreciação da complexidade.

TECNOLOGIA DEEP LEARNINRG PARA INSPEÇÕES COMPLEXAS 
Modelos de tecnologia Deep Learning podem ajudar as máquinas a superar suas limitações inerentes ao casar a 
autoaprendizagem de um inspetor humano com a velocidade e a consistência de um sistema computadorizado.

Como mostram os exemplos da Figura 5, a análise de imagens baseada na tecnologia Deep Learning é especialmente 
adequada para inspeções de superfícies cosméticas de natureza complexa: padrões que variam de maneiras sutis, 
mas toleráveis, e onde variantes de posição podem impedir o uso de métodos baseados em frequência espacial. A 
tecnologia Deep Learning é excelente para lidar com defeitos superficiais e estéticos complexos, como arranhões 
e amassados em peças torneadas, escovadas ou brilhantes. Seja para localizar, ler, inspecionar ou classificar 
características de interesse, a análise de imagem baseada na tecnologia Deep Learning difere da visão industrial 
tradicional em sua capacidade de conceituar e generalizar a aparência de uma peça com base em suas características 
distintivas - mesmo quando essas características variam sutilmente ou às vezes desviam.

Figura 5. A análise de imagens baseada na tecnologia Deep Learning é excelente na identificação de anomalias 
cosméticas e funcionais com as quais a visão industrial se esforça em demasia, e o faz de forma mais rápida e 
confiável do que um inspetor humano.

Figura 4. Exemplos de cenas complexas que a visão 
humana é excelente em distinguir.
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Aferição e medição

Leitura de código de barras e identificação

Presença/ausência

Orientação de robô

Inspeção e segmentação  
cosmética complexas

Classificação de textura e material

Verificação de montagem

Localização de recurso deformado e variável

OCR desafiador, incluindo  
impressão distorcida

Inspeção e  
detecção de defeito

OCR

Localização de peça e 
característica

Contagem

ESCOLHENDO ENTRE VISÃO INDUSTRIAL TRADICIONAL 
E TECNOLOGIA DEEP LEARNING
A escolha entre visão industrial tradicional e tecnologia Deep Learning depende do tipo de aplicação que está sendo 
resolvida, da quantidade de dados sendo processados e dos recursos de processamento. De fato, por seus muitos 
benefícios, a tecnologia Deep Learning não é a solução certa para muitas aplicações. As tecnologias tradicionais de 
programação baseadas em regras são melhores em medição e aferição, além de realizar o alinhamento de precisão. 
Em alguns casos, a visão tradicional pode ser a melhor escolha para a região de interesse e a tecnologia Deep 
Learning para inspecionar essa região. O resultado de uma inspeção baseada na tecnologia Deep Learning pode 
então ser passado de volta à visão tradicional para obter medições precisas do tamanho e da forma do defeito.

A tecnologia Deep Learning complementa as abordagens baseadas em regras e reduz a necessidade de 
conhecimento profundo do domínio da visão para construir uma inspeção eficaz. Em vez disso, a tecnologia Deep 
Learning transformou aplicações que antes exigiam experiência em visão em desafios de engenharia solucionáveis 
por especialistas não visuais. A tecnologia Deep Learning transfere a carga lógica de um desenvolvedor de 
aplicações, que desenvolve e cria scripts de um algoritmo baseado em regras, para um engenheiro que treina o 
sistema. Ela também abre uma nova gama de possibilidades para resolver aplicações que nunca foram tentadas 
sem um inspetor humano. Dessa forma, a tecnologia Deep Learning facilita o trabalho com a máquina, ampliando 
os limites que um computador e uma câmera podem inspecionar com precisão. A Figura 6 abaixo identifica as 
aplicações mais adequadas para visão industrial tradicional e para abordagens baseadas na tecnologia Deep 
Learning, incluindo aquelas bem adaptadas a qualquer uma delas.

Figura 6. Análise de imagem baseada na tecnologia Deep Learning e a visão industrial tradicional são tecnologias complementares, com 
habilidades sobrepostas, bem como áreas distintas, onde cada um se sobressai. Algumas aplicações podem envolver ambas as tecnologias.

Quando Implementar a 
Visão Industrial Tradicional x Análise de Imagem Baseada na Tecnologia Deep Learning

7Introdução à Tecnologia Deep Learning



COGNEX VIDI
Cognex ViDi ™ é uma tecnologia baseada em tecnologia Deep Learning pronta para uso dedicada à análise de 
imagens industriais. O Cognex ViDi é treinado em imagens rotuladas que representam os recursos, anomalias 
e classes conhecidas de uma peça - da mesma forma que um inspetor humano seria treinado. Um período de 
treinamento supervisionado ensina o sistema a reconhecer defeitos explícitos. Para defeitos que vêm em vários 
formulários, o sistema se treina no modo não supervisionado para aprender a aparência normal de um objeto, 
incluindo suas variações significativas, mas toleráveis. Com base nessas imagens representativas, o software 
cria seu modelo de referência. É um processo iterativo de melhoria constante, durante o qual os parâmetros 
podem ser ajustados e o resultado validado até que o modelo funcione como desejado. Durante a execução, o 
ViDi extrai dados de um novo conjunto de imagens e suas redes neurais localizam peças, extraem anomalias 
e as classificam. A Figura 7 explica o processo de treinamento e implementação de uma aplicação baseda na 
tecnologia Deep Learning com o Cognex ViDi.

FASE DE TREINAMENTO

Integra à Máquina

Carrega exemplos
de imagens1 Caracteriza2 Treina3 Entrega

resultados4 Valida5 Refina6

FASE DE DESENVOLVIMENTO
Adquire
imagens1 Analisa e

interpreta2 Entrega resultado
aprovado/reprovado

APROVADO REPROVADO

3

Figura 7. O Cognex ViDi permite que os técnicos treinem um modelo baseado na tecnologia Deep Learning em minutos, com base 
apenas em um pequeno conjunto de imagens de amostra. Depois que a aplicação é configurada, o ViDi oferece resultados rápidos e 
precisos e salva imagens para controle do processo.

O Cognex ViDi funciona com um pequeno conjunto de imagens de treinamento, ao contrário dos outros milhares de 
softwares baseados na tecnologia Deep Learning típicos. O ViDi também funciona com capacidade de computação 
limitada, exigindo apenas uma placa de GPU em uma máquina. Ambos os atributos tornam o ViDi ideal para 
ambientes de fábrica e de fabricação, onde o processamento é baseado em PC e os conjuntos de imagens são 
limitados. O ViDi pode ser mantido em campo e pode ser treinado novamente no chão de fábrica sem a intervenção 
de um construtor de máquinas ou integrador de sistemas. O ViDi trabalha com imagens de alta resolução, incluindo 
cores e térmicas, para reconhecer virtualmente qualquer anomalia. Também executa contagens complexas e decifra 
caracteres difíceis de ler e deformados. As ferramentas para localização, caracterização, classificação e OCR 
funcionam independentemente ou podem ser combinadas com outras ferramentas de visão da Cognex para lidar 
com desafios complexos de visão.

O Cognex ViDi permite que empresas de diversos setores criem sistemas de inspeção inovadores que ampliam os 
limites da visão industrial e convida ao futuro da automação industrial. O ViDi está disponível com o software de visão 
VisionPro e Cognex Designer, oferecendo aos clientes uma capacidade única de misturar e combinar ferramentas 
dentro de uma aplicação.
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CONCLUSÃO
Cada vez mais a indústria está se voltando para a tecnologia Deep Learning para resolver inspeções de fabricação 
muito complicadas, demoradas e dispendiosas para programar usando algoritmos tradicionais baseados em regras. 
Isso possibilitará a automação de aplicações anteriormente não programáveis, reduzirá as taxas de erros e acelerará 
os tempos de inspeção. A tecnologia Deep Learning oferece aos fabricantes a possibilidade de resolver problemas 
que desafiam as aplicações tradicionais de visão, e fazem isso com maior robustez e confiabilidade.

Figura 8. Os algoritmos baseados na tecnologia Deep Learning do Cognex ViDi são otimizados para análise de imagens industriais no 
mundo real, exigindo conjuntos de imagens muito menores e períodos mais curtos de treinamento e validação. As ferramentas Red-
Analyze, Green-Classify, Blue-Locate e Blue-Read resolvem aplicações de inspeção de superfície, classificação, localização e OCR.

Humano, poderoso e rápido
O Cognex ViDi combina a especificidade e a flexibilidade da inspeção visual humana com a confiabilidade, a 
repetibilidade e a potência de um sistema computadorizado, tudo em uma interface fácil de implementar.

ViDi Red-Analyze 
detecta anomalias e 
defeitos estéticos.

ViDi Blue-Locate 
encontra recursos e 
objetos complexos.

ViDi Green-Classify 
separa e classifica 
objetos ou cenas.

Vidi Blue-Read decifra 
textos e caracteres 
desafiadores.

Ruim Ruim

Mancha Deformação Arranhão
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www.cognex.com

Sede Corporativa     One Vision Drive Natick, MA 01760  USA 

Empresas em todo o mundo confiam na visão e leitura de código de barras da Cognex 
para otimizar a qualidade do produto, reduzir custos e controlar a rastreabilidade.

Escritórios de Vendas Regionais
Américas
América do Norte +1 844-999-2469
Brasil +55 11 4210 3919 
México +01 800 733 4116
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Áustria +49 721 958 8052
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Itália +39 02 3057 8196
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Polônia +48 717 121 086
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Japão +81 3 5977 5400
Coreia +82 2 539 9980
Malásia +6019 916 5532
Cingapura +65 632 55 700
Taiwan +886 3 578 0060
Tailândia +66 88 7978924
Vietnã +84 2444 583358
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direitos reservados. Cognex é uma marca registrada 
da Cognex Corporation. ViDi é uma marca comercial 
da Cognex Corporation. Todas as demais marcas 
comerciais são de propriedade de seus respectivos 
proprietários. Lit. No. DLFAWP-PT-11-2018

CONSTRUA A SUA VISÃO

LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS POR IMAGEM
Os leitores industriais de código de barras da Cognex e os terminais 
móveis com algoritmos patenteados fornecem as mais altas taxas 
de leitura para os códigos 1D, 2D e DPM, independentemente da 
simbologia de código de barras, tamanho, qualidade, método de 
impressão ou superfície.

▪ Reduz de custos
▪ Aumenta o rendimento
▪ Controla a rastreabilidade

www.cognex.com/pt-br/products/barcode-readers

SISTEMAS DE VISÃO 2D
Os sistemas industriais de visão da Cognex são inigualáveis em sua 
capacidade de inspecionar, identificar e orientar as peças. Eles são 
fáceis de implementar e fornecem desempenho confiável e repetitivo 
para as aplicações mais desafiadoras.

▪ Classificação industrial com uma biblioteca de ferramentas de 
visão avançadas

▪ Aquisição e processamento de imagens em alta velocidade

▪ Excepcional flexibilidade de aplicação e integração

www.cognex.com/pt-br/products/machine-vision

PERFILADORES A LASER 3D
Os perfiladores a laser In-Sight da Cognex e os sistemas de visão 
3D oferecem facilidade de uso, potência e flexibilidade para obter 
resultados de medição confiáveis e precisos para as aplicações 3D 
mais desafiadoras.

▪ Os sensores calibrados de fábrica fornecem taxas de
digitalização rápidas

▪ Software de visão líder do setor com poderosos conjuntos de
ferramentas 2D e 3D

▪ Design compacto, com classificação IP65, suporta ambientes de 
fábrica severos

www.cognex.com/pt-br/products/machine-vision/3d-laser-profilers

http://www.cognex.com/pt-br/products/barcode-readers
http://www.cognex.com/pt-br/products/machine-vision
http://www.cognex.com/pt-br/products/machine-vision/3d-laser-profilers

