
  .مبتنی بر نرم افزار طراحی شده براي مهندسان بینایی ماشیني داده هاو  اطالعات

هیچ مهارت برنامه نویسی نیاز ندارد، اما چنان قدرتمند است که می تواند حتی با راه حل نرم افزار به این 
و این با برخی  .برنده شوددر بین نرم افزار هاي دیگر هاي مبتنی بر کتابخانه هاي برنامه نویسی سطح پایین 

ار انعطاف پذیر است بسی ساختارشعالوه بر این،  .از جالب ترین سیستم هاي دید در جهان ثابت شده است
مناسب با و اطمینان می دهد که کاربران به راحتی می توانند محصول را به نحوي که کار می کنند و 

 .نیازهاي خاص هر پروژه سازگار کند

 .از آنجا که بسیار سریع تر از برنامه نویسی سطح پایین است •

 .این قدرتمند ترین نرم افزار گرافیکی در بازار استاز آنجا که  •

 .همراه با باالترین کارایی و انعطاف پذیري - دارد  از آنجا که همه چیز را براي تجزیه و تحلیل تصویر صنعتی نیاز دارید •

 .از آنجا که جهان در حال تغییر است و چالش هاي جدید نیازمند رویکردهاي جدید است •
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 کشیدن و رھا کردن

رنامھ نویسی با انتخاب فیلترھا و اتصال ھمھ ب
شما می توانید  .آنھا بھ یکدیگر انجام می شود

 کامپیوتر متمرکز  تمام توجھ خود را بر بینایی
 . کنید

ید ھمھ چیز را ببینیدتوانشما می   

نتایج بازرسی بر روی پیش نمایش داده ھای 
و  قابل تنظیم چندگانھ تجسم می شود؛

 ھنگامی کھ یک پارامتر در برنامھ تغییر می
، می توانید پیش نمایش ھایی را کھ در دھید

. مشاھده کنیدزمان واقعی بھ روز می شوند   

 HMI طراح

 شما بھ راحتی می توانید رابط کاربری
گرافیکی سفارشی ایجاد کنید و بنابراین 

کل برنامھ دید ماشین را با استفاده از 
. یک بستھ نرم افزاری تک ایجاد کنید  

 فیلتر موثر 1000

 یکاربر آماده لتریف۱۰۰۰ از شیب
ی کاربر آماده یینایب نیماش لتریف ھزاران

 دستھ ساختار کی براساس کھ دارد وجود
 یسازماندھ,  شده فیتعر یخوب بھ یبند

 یساز شفاف و یسازگار یبرا و اند شده
 .اند افتھی تطابق یگذار نام قواعد

 حلقھ ھا، شرایط، ماکروھا

بدون نوشتن یک خط از کد، شما می توانید 
برنامھ ھای سفارشی و مقیاس پذیر جریان 

حلقھ ھا، شرایط و زیر برنامھ ھا  .ایجاد کنید
جریان  ساختارھای (ماکرو فیلترھا) با

 .در شیوه گرافیکی تحقق می یابند مناسب داده

GenTL و GigE چشم انداز

Adaptive Vision Studio  محصول سازگار با یک 
GigE Vision  از رابط است ، GenTL  پشتیبانی می

 ی اختصاصیھا API تعدادی از کند،وھمچنین
بنابراین، شما می توانید از آن با اکثر دوربین ھای  فروشنده

 Allied موجود در بازار استفاده کنید، از جملھ مدل ھای
Vision ، Basler ، Baumer ، Dalsa ،Matrix 
Vision ، PointGrey ، Photon 
Focus  XIMEA . 

 فیلترھای کاربر

شما می توانید از فیلترھای کاربر برای 
خود با مزایای برنامھ  ++ C / C ادغام کد

ثانیھ برای  30 نویسی بصری استفاده کنید
ثانیھ برای بھ  ٥لتر کاربر وساخت اولین فی

  recompilation ازیکی  روزرسانی
  .می کشدطول 

NET. و ++ C ژنراتور

برنامھ ھای ایجاد شده در استودیو می توانند بھ 
منتقل  NET. یا مجموعھ ھای ++ C کد

ین باعث می شود کھ الگوریتم ھای ا .شوند
بینایی شما با برنامھ ھای ایجاد شده در زبان 

ادغام  VB و # C ++ ،C ھای برنامھ نویسی
 .شود

 شتاب سخت افزاری

 فیلترھا بھ شدت برای تکنولوژی
SSE و برای پردازنده ھای چند 

پیاده سازی ما  .ھستھ ای بھینھ شده اند
 . یکی از سریع ترین در جھان است

 ویژگی ھای:بصری

ابلیت ھاق  

ویژگی ھای : قدرتمند

ویژگی ھای: قابل تنظیم
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