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Desafios

1. Identificar as palavras mais relevantes nas 
mudanças e problemas;

2. Avaliar as mudanças, utilizando diversos 
algoritmos de inteligência artificial, para 
antecipar possíveis problemas.



Guia para começar com IA

https://medium.com/@kozyr_91350/o-guia-definitivo-
para-come%C3%A7ar-com-ia-e7e7dc68f376

Fonte: Cassie Kozyrkov

https://medium.com/@kozyr_91350/o-guia-definitivo-para-come%C3%A7ar-com-ia-e7e7dc68f376
https://medium.com/@kozyr_91350/o-guia-definitivo-para-come%C3%A7ar-com-ia-e7e7dc68f376


Orange Canvas

• Sandeco

https://www.youtube.com/watch?v=5bjY_WyZKm4

• Ajda Pretnar

https://www.youtube.com/watch?v=HXjnDIgGDuI&t=10s

https://www.youtube.com/watch?v=5bjY_WyZKm4
https://www.youtube.com/watch?v=HXjnDIgGDuI&t=10s


Modelo de Pre-Processamento



File



Preprocess Text



Bag of Words



Word Cloud



Corpus Viewer



Data Table



Modelo de Análise



Modelo de Clustering



Escala Multidimensional - MDS



Modelo de Treino



Test & Score



Matriz de Confusão



Área sob a Curva - ROC



Modelo de Previsão



Previsões



Classificadores

 AdaBoost

https://en.wikipedia.org/wiki/AdaBoost

 KNN

https://en.wikipedia.org/wiki/K-nearest_neighbors_algorithm

 Logistic Regression

https://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_regression

 Naive Bayes

https://en.wikipedia.org/wiki/Naive_Bayes_classifier

 Random Forest

https://en.wikipedia.org/wiki/Random_forest

https://en.wikipedia.org/wiki/AdaBoost
https://en.wikipedia.org/wiki/K-nearest_neighbors_algorithm
https://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_regression
https://en.wikipedia.org/wiki/Naive_Bayes_classifier
https://en.wikipedia.org/wiki/Random_forest


Classificador

https://www.youtube.com/watch?v=Q8l0Vip5YUwFonte:

https://www.youtube.com/watch?v=Q8l0Vip5YUw


Conclusão

O Modelo de Previsão de Problemas tem como principal função avaliar as
mudanças, utilizando diversos algoritmos de inteligência artificial, para
antecipar possíveis problemas.

No modelo foram utilizados todos os 194 problemas da base de conhecimento,
2.400 mudanças dos últimos 3 meses e 201 mudanças alvo de previsão.

O resultado já pode ser considerado positivo, pois o modelo identificou, por
exemplo, a mudança RDM83846, de 29/10/2019, com probabilidade de estar
associada a um problema.

A equipe de problemas estava analisando o INP1752509, ainda fora da base de
conhecimento, justamente para tratar desse assunto.

Concluímos que o Modelo mostra-se como uma importante ferramenta para a
análise de mudanças com o objetivo de identificar as principais ocorrências e
antecipar possíveis problemas, utilizando o classificador Naive Bayes.



Próximos passos

1. Identificar as palavras chave (Tokens & Tags) de mudanças e
problemas para alimentar corretamente as Bag of Words

2. Substituir o conteúdo do campo Impacto, do arquivo de
problemas, por outro tipo de identificação (Token & Tag)

3. Substituir o conteúdo do campo Clientes, do arquivo de problemas,
pelo cliente relacionado ao IC

4. Identificar as palavras chave (Tokens & Tags) causadoras de
problemas

5. Elaborar o Modelo de Incidentes

6. Elaborar um Modelo de Decisão, baseado no framework Cynefin,
para determinar o contexto da mudança de acordo com os 5
reinos: simples, complicado, complexo, caótico e desordem



Obrigado!

Guttenberg Ferreira Passos


