Acelere o
tempo para
obter melhores
resultados
de IA
Watson Studio Premium
for Cloud Pak for Data

Cresça e inove
mais rápido

Crie e dimensione a IA
com confiança
e transparência

Acelere a entrega de
projetos de ciência
de dados e IA com o
IBM Watson® Studio
Premium for Cloud
Pak for Data

Propostas de valor
Automatize a IA
Acelere seu caminho para uma
empresa capacitada pela IA.
Investimentos em IA prontos para
o futuro
Misture e combine inovações de
código aberto e da IBM®. Evite ficar
preso.
Preveja e otimize
Otimize as decisões com a
inteligência de máquina.
Capacite cientistas de dados
cidadãos
Ative e recapacite os especialistas
em análise para estarem prontos
para a IA.
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70%

Até 2023, 70% das cargas de trabalho de
IA usarão contêineres de aplicações ou
serão construídas usando um modelo de
programação livre de servidor, exigindo
uma cultura de DevOps.¹

IBM Watson Studio
Premium for Cloud
Pak for Data
Crie e dimensione a IA com confiança e transparência.
A inteligência artificial (IA) está transformando os
negócios em todos os lugares. Uma estratégia sólida de
IA é construída em ambientes e ferramentas que tornam
a análise de dados e a criação de modelos de IA mais
fáceis e acessíveis. Para que a IA prospere, é essencial
que sua equipe possa rapidamente integrar, dimensionar
e automatizar a IA em diversas nuvens.

50%

Até 2025, 50% das atividades dos
cientistas de dados serão automatizadas
pela inteligência artificial, amenizando
a aguda escassez de talentos.¹

Para gerar os resultados desejados da IA, você precisa
injetar insights preditivos nos processos de negócios,
aproveitando o poder da previsão e da otimização.
Isso exige que as organizações:
–A
 celerem os projetos de ciência de dados
automatizando seu ciclo de vida.
– I mplantem a IA corporativa em, praticamente, qualquer
lugar, na nuvem de sua escolha.
–U
 nifiquem a IA em cenários privados, híbridos e
multinuvens.
–S
 implifiquem as tarefas de ciência de dados com os
ecossistemas mais amplos de dados nos quais elas
confiam.
–A
 proveitem a inovação aberta do IBM Cloud Pak™ e do
OpenShift®.
De acordo com estimativas da IBM Research™,
a otimização do pipeline de um modelo de IA costuma ser
altamente iterativa. O pipeline geralmente é otimizado
para um objetivo e restrição de cada vez, o que pode
ter um impacto severo na qualidade. Um projeto típico
consome de 1 a 6 cientistas de dados por 2 a 12 meses.
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O Watson Studio Premium consiste em:

Crie e dimensione a IA em toda a sua empresa
O Watson® Studio Premium para IBM Cloud Pak for Data
inclui um poderoso conjunto de funcionalidades abertas
por design que são essenciais para a operacionalização
da ciência de dados. Ele inclui tudo o que as organizações
precisam para criar e implantar modelos de IA e machine
learning (ML), acelerar projetos de ciência de dados e
permitir um ciclo de vida automatizado de ponta a ponta.
É também uma das ofertas de IA corporativas mais
exclusivas, que permite às organizações prever e otimizar
os resultados dos negócios.

–	IBM Decision Optimization
– IBM SPSS Modeler
–	Hadoop Execution Engine
Combine as funcionalidades com base
nas suas necessidades de consumo.

Automatize o
gerenciamento do
ciclo de vida da IA com
o Cloud Pak for Data

Automatize o gerenciamento do ciclo de vida da IA
O AutoAI, disponível como parte da base do Cloud Pak for
Data, pode ajudá-lo a automatizar os projetos de ciência
de dados em até 80%. O AutoAI analisa seus dados
automaticamente e gera pipelines do modelo candidato.
Esses pipelines de modelo são criados ao longo do
tempo, à medida que os algoritmos de AutoAI aprendem
mais sobre seu conjunto de dados e descobrem as
transformações de dados, algoritmos de estimadores e
configurações de parâmetros que funcionam melhor para
a configuração do problema. Os resultados são exibidos
em uma tabela de classificação, mostrando os pipelines
de modelo gerados automaticamente, os quais são
classificados de acordo com o objetivo de otimização do
problema.
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Meus projetos / AutoAI Playpen / Previsão de churn

P1
Ler conjunto
de dados

Dividir dados em
retenção

Ler dados de
treinamento

Préprocessamento

Seleção de modelo

P2

Classificador
LGBM

P3

Otimização de
hiperparâmetro
Engenharia
de recursos

Otimização de
hiperparâmetro

Tabela de classificação do pipeline

Comparar modelos

Classificação baseada em:

ROC AUC

CLASSIFICAÇÃO

ROC AUC

INFORMAÇÕES DO PIPELINE

1

0,994

P3 – Estimador do classificador LGBM
Transformadores (4): Pré-processamento > Sigmoide > Tipo de seleção de recurso 1 > Estimador do classificador LGBM

Ver detalhes

Salvar modelo

2

0,992

P1 – Estimador do classificador LGBM
Transformadores (2): Pré-processamento > Estimador do classificador LGBM

Ver detalhes

Salvar modelo

3

0,992

P2 – Estimador do classificador LGBM
Transformadores (2): Pré-processamento > Estimador do classificador LGBM

Ver detalhes

Salvar modelo

4

0,983

P4 – Estimador do classificador LGBM
Transformadores (4): Pré-processamento > Sigmoide > Tipo de seleção de recurso 1 > Estimador do classificador LGBM

Ver detalhes

Salvar modelo

Figura 1. A tabela de classificação do AutoAI mostra os pipelines do modelo candidato.
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4

Traga as análises para seus dados
Incluído como parte do Watson Studio Premium, o
Hadoop Execution Engine ajuda você a melhorar seus
insights, levando modelos de IA e ML ao Hadoop e
ao ecossistema de big data. Essa abordagem evita a
necessidade de mover dados para o local em que o
processamento da IA ocorre. Ele pode ser configurado
para oferecer alta disponibilidade e permite aos
cientistas de dados explorar, treinar e implantar modelos
em escala com a computação distribuída do Hadoop,
ajudando a fornecer acesso seguro aos dados.

Capacite cientistas de dados cidadãos
O Watson Studio Premium ajuda você a ativar e
recapacitar os especialistas em dados e análise para
estarem prontos para a IA. Ele permite que sua equipe
prepare os dados e treine e avalie o modelo sem precisar
codificar, usando uma interface intuitiva do tipo arrastar
e soltar e o IBM SPSS Modeler. Você também pode usar
o Data Refinery como parte do Cloud Pak for Data para
limpar e modelar os dados tabulares com um editor de
fluxo gráfico como um conjunto de operações ordenadas
nos dados. O Data Refinery inclui uma interface gráfica
para criar um perfil e validar seus dados, bem como
gráficos personalizáveis para obter insights sobre seus
dados que complementam o IBM SPSS Modeler.

Preveja e otimize os resultados de negócios
Com o Watson Studio Premium, você pode otimizar suas
decisões criando modelos preditivos e de otimização
em um ambiente unificado. O IBM Decision Optimization
ajuda você a facilitar o fluxo de trabalho de seleção
e edição de dados para seu problema de otimização.
Ele permite executar os modelos de otimização e criar
e compartilhar os relatórios com tabelas, gráficos e
notas no painel. O Modeling Assistant for Decision
Optimization possui uma interface baseada em
linguagem natural para criar os modelos de otimização
rapidamente e visualizar alocações de recursos,
programação e planos.
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Projetos / Deply_WML / StaffPlan – Cenário 1

Cenário 1

Execute o
modelo

Modeling Assistant
Qual tipo de decisão você deseja otimizar? Escolha um destes domínios.

Prepare os dados
Duas tabelas

Execute o modelo
Modeling Assistant

Atribuição de recursos

Programação

Você deseja atribuir (ou
corresponder) recursos para
empregos, eventos, lugares.

Você deseja gerenciar
tarefas, atividades,
eventos... com uma ordem
de precedência.

Seleção e alocação

Planejamento de suprimento e
demanda

Explore a solução

Você deseja selecionar itens (ou
combinações) da mesma tabela.

Você deseja decidir a produção,
o estoque e o fornecimento da
fábrica, por período, para atender à
demanda do cliente.

Não está vendo seu tipo de decisão? Codifique seu modelo no Python ou OPL.

Visualização

Não sabe por onde começar? Use este guia de perguntas e respostas.

Figura 2. O Modeling Assistant aloca recursos, otimiza as programações e acelera o planejamento de suprimento e demanda.
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Cloud Pak for Data

Você tem tudo o que precisa para criar e dimensionar a IA

Experimente o
Watson Studio
para impulsionar o
sucesso da IA
Comece gratuitamente!
Comece seu Watson Studio Cloud
Experimente o AutoAI hoje mesmo

© Copyright IBM Corporation 2020. IBM, o logotipo IBM, ibm.com, IBM Cloud Pak, IBM Watson, SPSS
e Watson são marcas comerciais da International Business Machines Corp., registradas em muitas
jurisdições em todo o mundo. Outros nomes de produtos e serviços podem ser marcas comerciais da
IBM ou de outras empresas. Uma lista atual das marcas comerciais da IBM está disponível na web em
“Copyright and trademark information” em www.ibm.com/legal/copytrade.shtml (em inglês).
Red Hat e OpenShift são marcas comerciais ou marcas registradas da Red Hat, Inc. ou de suas
subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países.
¹ Gartner, Inc., How to Choose the Right Data Science and Machine Learning Platform (Como
escolher a plataforma certa de ciência de dados e machine learning),
12 de março de 2019 ID: G00382503
Março de 2020

