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Como a Inteligência Artificial pode ajudar o humano?

● prevenção de malware;
● site pornográfico pode usar a IA para identificar atrizes e atores;
● redução de roubo de eletricidade (os chamados “gatos”);
● google usa IA para detectar vírus na Play Store;
● detecção de Alzheimer uma década antes de sintomas aparecerem;
● atendimento online ao cliente;
● n outras formas ...
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Por que aprender Machine Learning?
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Empresas brasileiras que necessitam de profissionais 
de Data Science e Machine Learning
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Algumas notícias

● empresas recorrem à IA para melhorar negócios;
● as 100 startups que lideram a revolução da IA;
● salesforce vai investir U$ 50milhões em IA;
● Brasil está atrasado em IA;
● a IA no centro da guerra dos smartphones;
● intel trabalha com o facebook no projeto de chip para IA;
● brainwave é o novo projeto para IA da Microsoft;
● microsoft abre escritório no Brasil só de IA;
● ainda estamos na internet discada de onde a IA chegará;
● china quer se tornar líder em IA até 2025;
● mastercard adquire empresa que desenvolve software de IA;
● salário de IA nos Estados Unidos varia U$ 300,00 a U$ 500 por ano
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Inteligência Artificial
● Sistemas Especialistas;
● Visão Computacional;
● Machine Learning;
● Processamento de Linguagem Natural;
● Algoritmos Genéticos;
● Sistemas Multiagente;
● Mineração de Dados;
● Resolução de problemas por meio de busca;
● Lógica Fuzzy (Lógica Nebulosa);
● Raciocínio Baseado em Casos;
● Redes Neurais;
● Robótica
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Inteligência Artificial
■ Área da Ciência da Computação responsável pelo desenvolvimento de sistemas 
que representem a capacidade humana de resolver problemas e tomar decisões.

Termo + geral ----> INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL
 ■■ Redes Neurais, Computação Evolucionária, Lógica Nebulosa (Fuzzy) 

--- bom candidato para substituir o termo “IA”
■■■ ENIAC (Encontro Nacional de Inteligência Artificial e 

Computacional [1]

■■ Machine Learning (Aprendizagem de Máquina)
■■■ métodos matemáticos para treinar algoritmos

■■ Data Mining (Mineração de Dados)
■■■ extração de conhecimento a partir de BD, usando os algoritmos 

de Machine Learning

http://www.bracis2019.ufba.br/
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Inteligência Artificial (cont...)

■■ Deep Learning (Aprendizado Profundo)
■■■ muito + dados e processadores + potentes
■■■ uma RN com muitas camadas

■■ Big Data
■■■ imenso volume de dados distribuídos

■■ Data Science (Ciência de Dados)
■■■ exploração e análise de dados

■■■■ não basta apenas Estatística, precisa de Ciência da 
Computação e Machine Learning
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APRENDIZAGEM DE MÁQUINA

Métodos Preditivos Métodos Descritivos

● Classificação
● Regressão

■ Associação
■ Agrupamento
■ Detecção de desvios
■ Padrões sequenciais
■ Sumarização
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Métodos preditivos

Baseado num conjunto de atributos dos dados, queremos prever algo

prever infarto
em indivíduos
considerando

Fazer previsões se o indivíduo
vai ter ou não infarto, ou alguma 
outra previsão que possa 
acontecer no futuro baseado em 
atributos ou variáveis 

Coração
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REGRESSÃO

Diferentemente da Classificação, a Regressão é uma técnica de 
predição, mas baseada na saída de valores, do tipo “Se A então B”, 
sendo B somente valores numéricos. Matematicamente, a regressão é 
do tipo A → B. Graficamente, é representada conforme ilustra a figura 
abaixo: 

Exemplos:
■ gastos com propaganda → valor de 
venda;
■ temperatura, umidade e 
pressão do ar → velocidade do evento
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REGRESSÃO – cont...

■ fatores externos → valor do U$$;
■ resultados do exame → probabilidade de um paciente sobreviver; 
■ risco de investimento (x% de chance de risco alto);
■ gastos no cartão de crédito, histórico de compra → aumento do limite;
■ valores anteriores → valores futuros dos produtos
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CLASSIFICAÇÃO ● Marketing direto;
● Insatisfação de clientes;
● Risco de crédito;
● Filtros de spam;
● Separação de notícias;
● Reconhecimento de voz;
● Reconhecimento facial;
● Previsão de doenças

Características da Classificação:

■ Rótulos, categorias, classes
■■ categoria A
■■ categoria B
■■ categoria C
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Métodos descritivos

São métodos a partir dos quais é possível agrupar conjunto de dados para 
identificar padrões, variabilidade dos dados e inferir causalidades.

● Regras de associação
● Agrupamento
● Detecção de desvios
● Descoberta de padrões sequenciais
● Sumarização
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Regras de associação
Aplicação:
Avaliar e prever tendências de mercado, 
aumentar vendas de produtos, etc…

Estratégias de vendas: 
■ colocar cervejas e frios um perto do 
outro, e fazer promoções dos dois.

■ promoções com itens que são vendidos em conjunto;
■ planejar catálogos das lojas e folhetos de promoções;
■ controle de evasão em universidades. Por exemplo, se as notas 
do aluno for X, a renda for Y e o curso for Z, então ele tem mais 
chance de não se evadir. 
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Agrupamento

Analisar os dados e encontrar grupos. 
● segmentação do mercado;
● encontrar grupos de clientes que irão comprar um 
produto e enviar mala direta;
● agrupamentos de documentos/notícias (política, 
esporte, economia, etc…);
● análise de redes sociais. Por exemplo, achar grupos 
de usuários mais influentes da rede → empresas enviam 
um produto novo para estes usuários influentes e estes 
reenviam o produto novo para seus contatos. Seus 
contatos analisam e retornam seus graus de satisfação 
ou desejos de compras para seus influenciadores e 
estes, retornam às empresas de origem;
● agrupamento de produtos similares;
● perfis de clientes (NetFlix)
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Detecção de desvios (outliers)

■ fraude em cartão de crédito (saiu do padrão de 
compra que você tem);
■ intrusão em redes;
■ uso de energia elétrica, água e/ou telefone subiram 
acima do normal;
■ desempenho de atletas (dopingdoping)

■■ tem-se armazenado todo desempenho dos atletas, 
um atleta X fazia uma prova sempre em 15s e agora passou a 
fazer a mesma prova em 9s, ou seja, saiu do padrão dele → 
tem que ser investigado o por que de tanta redução do tempo 
de prova (faz-se o exame de antidoping para confirmar se o 
atleta fez uso de medicação ilegal;
■ monitorar máquinas em um Data Center.
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Descoberta de padrões sequenciais

São padrões que acontecem sequencialmente. Por exemplo, todo mês você 
compra livros de Estatística, segundo mês compra o mesmo produto. 
Então, o sistema monta seu perfil e depois começa a lhe recomendar novos 
produtos similares.

► compra sequencialmente de livros do mesmo autor, então a editora, 
meses depois, envia uma e-mail sugerindo a compra de novas edições do 
mesmo autor autor. A editora pode oferecer uma oferta de compra para o 
cliente para a aquisição de novos livros do mesmo autor; acontece, 
também, para lojas de materiais esportivos, produtos de informática;

► marketing direcionado para pessoas que tem maiores chances de 
adquirir um novo produto;

► prevenção de doenças;
► navegação em sites – ver a sequencia que os usuários estão 

acessando teu site. Este mapeamento pode ser usado para orientar o 
usuário a chegar onde quer em seu site mais rápido. Ex. Sites de compras
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Sumarização

● aplicada para descobrir perfis de pessoas 
(Linkedln);
● segmentação de mercado (recomendar um 
produto X para as pessoas já certas
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Referências

■ Machine Learning e Data Science com R de A à Z

Fonte das imagens

■ Google imagens

https://www.udemy.com/course/machine-learning-e-data-science-com-r/
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