IA IBM
Watson
A ferramenta de programação cognitiva da IBM, o Watson, é uma tendência no uso de
Inteligência Artificial e machine learning através de APIs. Uma plataforma de código
aberto disponível na nuvem que pode dinamizar suas soluções em TI.
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1. O que é o Watson?
É a solução da IBM para a criação de
modelos de aplicações usando Inteligência Artificial.

2. O que ele faz?


Com o Watson, é possível automatizar
o ciclo de vida da IA nos aplicativos
corporativos.

3. Como acessar?
A solução está disponível na nuvem.
Basta criar uma conta na Bluemix da
IBM e começar a usar.

4. Por que usar o Watson?
Porque ele leva Inteligência Artificial e
machine learning para seus dados
onde quer que estejam.

COMO USAR O WATSON
No dashboard do Watson, você encontra o catálogo de soluções.
É só selecionar serviço e começar a modelar.

CONVERSAÇÃO
Criação de guias inteligentes em atendimentos via chatbots.
Automatize seu atendimento com IA através de inputs fornecidos pelos usuários.

CONHECIMENTO
Treine a IA para reconhecer padrões, analisar documentos e extrair informações de grandes plataformas de dados com velocidade e precisão.

VISÃO
Análise de conteúdo de imagens através do reconhecimento
visual, usando deep learning para extrair informações a partir
de imagens.

VOZ
Transforme texto em voz e voz em texto de maneira bem
simples e com linguagem cotidiana natural.

LINGUAGEM
Traduza textos em diferentes línguas e identifique os temas
centrais de textos com bastante confiança a partir de associações de palavras.

EMPATIA
A partir de textos escritos, encontre características de
personalidade e tom de voz para classificá-los.

WATSON EM
TODO LUGAR
Com a aliança entre a IBM e a BeeCloud, fica bem mais fácil
desenvolver soluções personalizadas usando Inteligência Artificial.
Encontre todo o valor dos seus dados com soluções
simples e revolucionárias.

