Glossário de Machine Learning
Tudo o que você precisa saber para ser um expert
Saiba de cor estes termos e adicione “expert em machine learning” ao seu currículo.
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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)
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Termos relacionados ao Google

Google-related:
Google Brain: Google’s deep learning artificial intelligence research project.
Um subconjunto de ML inspirado
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self-driving
carcérebro
project.humano
pela
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Google
Brain

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

Waymo

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

Deep
e que usa as redes neurais artificiais
Learning
Project
Magenta:
Google’s
research
focused on using machine learning to create art and music.
para
processar
dados project
de maneira
similar aos neurônios em nossos
cérebros. A rede neural processa uma
grande quantidade de dados a fim de
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Para saber mais, confira também nosso Guia do Profissional de Marketing sobre Machine
Learning.

