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RESUMO

A computação em nuvem serve para fornecer serviços de

computação pela internet, como serviços de servidores,

armazenamento, banco de dados, rede, software, análise e

inteligência. Nesse trabalho iremos analisar e entender o uso

da inteligência artificial nesse âmbito que só cresce e está

ficando mais presente no mercado. Atualmente vivenciamos a

era da computação em nuvem na indústria da Tecnologia da

Informação (TI). Podemos destacar uma enorme diversidade

de aplicações que utilizam este tipo de tecnologia, como por

exemplo o NetFlix, Youtube, Facebook, Spotify, dentre outros.

A T.I influência cada dia mais o desempenho empresarial, seja

na eficiência, na inovação, no crescimento, na

responsabilidade dos clientes ou na integração dos negócios.

A T.I é um elemento muito relevante desde a 3ª revolução

industrial, e nos dias atuais em que a indústria é elemento

para uma economia que gera bens materiais, normalmente

altamente mecanizada e automatizada. O IA está mais

presente na nuvem, coletando e armazenando dados, sejam

eles de segurança avançada, de hardware e software para

desenvolvedores e interfaces inteligentes para usuários.

Conclui-se que a computação em nuvem é fundamental para

que as informações dos dados possam ser acessadas de

qualquer local.

1. Introdução

Atualmente vivenciamos a era da computação em nuvem na

indústria da Tecnologia da Informação (TI). Podemos destacar

uma enorme diversidade de aplicações que utilizam este tipo de

tecnologia, como por exemplo o NetFlix, Youtube, Facebook,

Spotify, dentre outros.

Para Weill e Ross (2006) a influência da TI no desempenho

empresarial continuará a crescer, quer seja na empresa que se

concentra na eficiência, na inovação, no crescimento, na

responsabilidade dos clientes, quer seja na integração dos

negócios. A TI deve ser compreendida de forma ampla e com

uma abrangência das mais variadas formas de investimento de

uma organização, com o intuito de agregar valor com a

utilização.

A TI é elemento relevante a partir da 3ª revolução Industrial,

nos dias atuais a indústria é elemento de uma economia que

gera bens materiais, normalmente, altamente mecanizada e

automatizada.

A Inteligência artificial (IA) se localiza na revolução 4.0. A 

inteligência artificial e sua utilização não tem limites e está 

presente no cotidiano das pessoas, com os corretores 

ortográficos, câmeras de celular, jogos digitais e senhas de 

bancos. 

O IA está mais presente na nuvem, coletando e armazenando

dados, sejam eles de segurança avançada, de hardware e

software para desenvolvedores e interfaces inteligentes para

usuários. Com o aumento da precisão para o reconhecimento de

voz, o sistema operacional poderá entender perguntas mais

complexas e executar atividades como marcação de

compromissos, envio de mensagens, etc.

Cada vez mais vemos a IA presente em nossas casas, como por

exemplo em computadores com o Windows temos a cortana,

um IA desenvolvido pela Microsoft para auxiliar seus usuários

na utilização do sistema operacional, também temos a Alexa,

um IA desenvolvido pela Amazon, para auxiliar os seres

humanos em suas tarefas no dia a dia. O grande objetivo da IA

é prover um sistema ou mecanismo de tomada de decisão, com

capacidade igual ou superior a de um ser humano, por meio de

sugestões e tomada de decisões que são inerentes ao processo.

Segundo Pereira (2005), hoje em dia, as áreas em que a

inteligência artificial é mais acentuada são as de planejamento

autônomo, jogos, controle autônomo, diagnóstico,

planejamento logístico, e reconhecimento de linguagem e

resolução de problemas. A computação em nuvem serve como

base para o desenvolvimento da Indústria 4.0, ela é

fundamental para que as informações dos dados possam ser

acessados de qualquer local. A computação em nuvem fornece

grande redução de custo, tempo e eficiência para o processo.

Para a existência da inteligência artificial se é necessário o uso

da nuvem, que trabalha com avanços e vem beneficiando a

computação em nuvem no mercado.

Objetivo.

O objetivo desse artigo é fornecer informações acerca da

inteligência Artificial, de seu uso na rotina, também tem por

objetivo passar informações a cerca da TI e da computação em

nuvem.

Metodologia

O artigo será qualitativo, com objetivo de coleta de dados sobre

a utilização da inteligência artificial na nuvem.

Resultados

Nos testes foi utilizado o Amazon Translate

O Amazon Translate é ideal tanto para executar traduções em

lote, quanto para arquivos com grandes quantidades de texto

preexistente para traduzir. Pude perceber durante os teste, essa

inteligência gera traduções mais precisas e fluentes que os

modelos de tradução tradicionais baseados em estatísticas e

regras. Com o Amazon Translate, se pode traduzir documentos

de texto não estruturados ou utiliza-lo para criar aplicativos que

funcionam em vários idiomas. A tradução em Tempo real

funciona como a inteligência artificial da google que faz as

traduções também. Já a tradução em lote, se pode fazer uma

tradução em um grande conjunto de documentos de texto ou

HTML armazenados em uma pasta no bucket do Amazon

Simple Storage Service (S3).

Conclusão

Conclui-se que a computação em nuvem serve como base para

o desenvolvimento da Indústria 4.0, ela é fundamental para que

as informações dos dados possam ser acessadas de qualquer

local. A computação em nuvem fornece grande redução de

custo, tempo e eficiência para o processo. Para a existência da

inteligência artificial se é necessário o uso da nuvem, que

trabalha com avanços e vem beneficiando a computação em

nuvem no mercado.


