
Study these terms and add “machine learning expert” to your list of accomplishments. 

The Basics:
Artificial Intelligence (AI): The capability of a machine to imitate intelligent human behavior.

Applied AI (sometimes referred to as Vertical AI or Narrow AI): “Smart” systems that address a specific need, 
like trading stocks, or personalizing ads.

General AI (also known as Strong AI or Full AI): Systems or devices which can handle any task that a human 
being can. 

Machine Learning (ML): A subset of artificial intelligence that enables computers to learn without explicit 
programming.

Geeking Out:
Big Data: Extremely large information assets that require cost-effective, innovative forms of data processing 
to enhance insights into trends and behaviors, precise decision making, and process automation.

Deep Learning: A subset of ML that is inspired by the structure of the human brain and uses artificial neural 
networks to process data similar to the way neurons do in our brains. It involves feeding massive amounts of 
data through the neural network to “train” the system to accurately classify the data.

Natural Language Processing (NLP): A field focused on programming computers to process and understand 
human language. It enables computers to carry out tasks such as translation, sentiment analysis, and speech 
recognition.

Next Level:
Augmented Reality (AR): Digital information (like pictures and/or sound) overlaid on top of an image or 
integrated with an environment.

Virtual Reality (VR): The computer-generated simulation of a three-dimensional image or environment that 
can be interacted with in a seemingly real or physical way by a person using special electronic equipment.

Google-related:
Google Brain: Google’s deep learning artificial intelligence research project.

Waymo: Google’s self-driving car project.

Project Magenta: Google’s research project focused on using machine learning to create art and music.

Glossário de Machine Learning
Tudo o que você precisa saber para ser um expert

Para saber mais, confira também nosso Guia do Profissional de Marketing sobre Machine 
Learning.

Saiba de cor estes termos e adicione “expert em machine learning” ao seu currículo.

Sistemas ou dispositivos que podem manipular qualquer tarefa humana.

Inteligência Artificial (IA)

IA Aplicada (também 

conhecida como IA 

Vertical ou IA Estreita)

IA Geral (também conhecida como IA 

Forte ou IA Completa) 

A capacidade que a máquina tem de imitar o comportamento inteligente do ser 
humano. 

Um subconjunto de inteligência artificial que permite ao computador 
aprender sem programação explícita.

Projeto de pesquisa sobre 
inteligência artificial do Google, 
voltado para deep learning.

Bancos de dados gigantes que 
demandam estratégias econômicas 
e inovadoras de processamento de 
dados para melhorar a qualidade 
dos insights sobre tendências e 
comportamentos, tomadas de 
decisão e automação de processos.

Big Data

Um subconjunto de ML inspirado 
pela estrutura do cérebro humano 
e que usa as redes neurais artificiais 
para processar dados de maneira 
similar aos neurônios em nossos 
cérebros. A rede neural processa uma 
grande quantidade de dados a fim de 
“treinar” o sistema para classificar os 
dados com precisão.

Deep 
Learning

Um campo focado na programação 
de computadores para processar 
e entender a linguagem humana. 
Permite que os computadores 
realizem tarefas, como tradução, 
análise de sentimentos e 
reconhecimento de voz.

Processamento 
de Linguagem 
Natural (PLN)

Termos básicos

Realidade 
Aumentada  
(RA)

Informações digitais (por exemplo, 
imagens e/ou som) sobrepostas a 
uma imagem ou integradas a um 
ambiente.

Realidade 
Virtual 
(RV)

Simulação gerada por computador 
de um ambiente ou imagem 
tridimensional com o qual 
uma pessoa pode interagir, de 
forma real ou física, usando um 
equipamento eletrônico especial.

Próximo nívelPara geeks

Google 
Brain

Waymo

Project
Magenta

Projeto de pesquisa do Google 
focado no uso de machine learning 
para criar arte e música.

Projeto de carro autônomo do 
Google. 

Termos relacionados ao Google

Sistemas “inteligentes” que respondem a uma necessidade específica, como 
negociar ações ou personalizar anúncios.

Machine Learning (ML)


