
IBM Watson

Impacto de serviços na
nuvem no desenvolvimento
de Sistemas Inteligentes

Fabrício Barth, PhD
Líder Técnico de Data & AI



Thomas Davenport, Artificial Intelligence for the Real 
World. https://hbr.org/2018/01/artificial-intelligence-for-
the-real-world





Assistentes Virtuais



Implementação de assistentes virtuais com serviços de IA

Classificador de texto para identificação de intenções

transferência

pagar conta

Reconhecimento de entidades através de valores pré-fixados

Reconhecimento de entidades usando aprendizagem de máquina

Quero fazer um TED para a Ana Maria

Preciso mandar dinheiro para a minha mãe

Quero pagar uma conta

Exemplos de interações/perguntas do usuário:

Execução do fluxo de diálogo

Qual é o valor?
....

Redirecionando para a tela com leitor 
de código de barras
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Pré-processamento dos dados

Análise Exploratória

Desenvolvimento dos modelos

Avaliação dos modelos

Entrega: Integração dos modelos com 
outros componentes de software

Aquisição dos dadosClassificador de texto para identificação de intenções

(*) KDD, CRISP-DM

Implementação de assistentes
virtuais sem serviços de IA Definir o objetivo e escopo

• Pré-processar os dados: alto custo para dados do 
tipo texto (não-estruturados).

• Construção dos modelos: alto custo de 
desenvolvimento devido a necessidade de vários 
testes empíricos.

• Entrega: difícil integração com demais 
componentes de software.

Reconhecimento de entidades nomeadas

• Construção dos modelos: alto custo de 
desenvolvimento devido a necessidade de vários 
testes empíricos.

• Entrega: difícil integração com demais 
componentes de software.



Modelos preditivos e descritivos



Pré-processamento dos dados

Análise Exploratória

Desenvolvimento dos modelos

Avaliação dos modelos

Entrega: Integração dos modelos com 
outros componentes de software

Aquisição dos dados

(*) KDD, CRISP-DM

Implementação de modelos
preditivos sem serviços na Cloud Definir o objetivo e escopo

• Pré-processar os dados: alto custo para seleção 
dos atributos, preenchimento de dados faltantes 
ou exclusão de atributos.

• Construção e avaliação dos modelos: alto custo 
de desenvolvimento devido a necessidade de 
vários testes empíricos.

• Entrega: difícil integração com demais 
componentes de software.

Classificação de imagens

Classificação ou Regressão usando dados estruturados



Classificação de imagens: processo sem uso de serviço na Cloud



Classificação de imagens: processo com uso de serviço na Cloud

Treino

Utilização



Pré-processamento dos dados

Análise Exploratória

Desenvolvimento dos modelos

Avaliação dos modelos

Entrega: Integração dos modelos com 
outros componentes de software

Aquisição dos dados

Implementação de modelos preditivos com AutoAI

Definir o objetivo e escopo



Algoritmos

Algoritmos considerados para 
problemas de classificação

Algoritmos considerados para 
problemas de regressão



Aprendizado contínuo

Construção dos modelos Deploy dos modelosAcesso aos dados MonitoramentoPreparação

Uso de serviços de IA permite:
• Evolução da solução:

• do ponto de vista de funcionalidade, e;
• do ponto de vista de cobertura do modelo.

• Abstração de algumas etapas relacionadas a  construção dos modelos.
• Controle e evolução da acurácia e completude dos serviços de forma individual

Espiral 
positiva de 
soluções  
baseadas 
em IA

API Rest

Watson 
Assistant

Watson Discovery 
Service

Watson 
Assistant

Watson 
AssistantWatson 
Assistant

Dados

Asistente Virtual

Recomendação de 
produtos (WML)

Watson 
Assistant

Natural Language
Understanding

Speech to
Text

Assistente virtual com recomendação de produtos

Visual 
Recognition

Outras 
Aplicações

Implementação, acompanhamento e evolução de sistemas de IA



Ferramentas para deploy automático
de modelo preditivos na forma de API 
Rest podem minimizar este problema.

Fornecedores de cloud disponibilizam
serviços que encapsulam detalhes que 
são difíceis e trabalhosos de 
implementar. Sendo assim:
• Espera-se uma queda no custo

desta tecnologia;
• Os técnicos não precisam conhecer

detalhes de implementação, e;
• Ao reutilizar serviços que 

comprovadamente funcionam, os
riscos no desenvolvimento de uma
solução diminuem.

Vantagens
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