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Tema / Titulo

Deployment de Modelo ML/AI em Cenários de Alta Escalabilidade – Use-Case de IPTV

Contexto

A presente proposta integra-se nos objetivos do departamento de Big Data & Data Monetization da Altice Labs (ALB), nomeadamente na linha de 
atividade dedicada ao deployment de modelos de ML (Machine Learning) em cenários de alta escalabilidade e em real-time/streaming.

O aluno será enquadrado diretamente na equipa de Data Engineering/Data Analytics, tendo acesso a dados e a use-cases reais.

Objetivos do Projeto

O principal objetivo desta tese é efetuar o deployment de um modelo de ML/AI num cenário de alta escalabilidade e em real-time (streaming). 
Tratando-se de um modelo de AI/ML cujo objetivo é gerar insights em real-time relacionados com a visualização de TV, existirá uma grande 
volumetria de dados de entrada para o modelo (e.g., quando o utilizador termina a visualização de um conteúdo gravado ou de um conteúdo live). 
Neste contexto será necessário ter em conta a especificação e desenvolvimento de uma arquitetura de micro-serviços, baseada em containers, 
permitindo assim uma gestão ágil (e.g., scale-up ou scale down do micro-serviço) e em real-time do modelo de acordo com as necessidades. Será 
igualmente importante a preparação para cenários Cloud utilizando uma metodologia de desenvolvimento DevOps.

Aspetos Inovadores

Streaming, High-Scalability, Software Engineer, DevOps, Cloud, Containers

Ferramentas a utilizar

Docker, GitHub, Docker, Python, MLFlow

Referências Bibliográficas

Atividades

Plano de trabalhos Semestre 1

Fase 1 – Revisão da bibliografia e estado da arte;

Fase 2 – Levantamento de use-cases e requisitos associados;

Fase 3 – Aquisição de conhecimento e familiarização com tecnologias candidatas;

Fase 4 – Especificação da arquitetura a desenvolver e seleção tecnológica.

https://wiki.ptin.corppt.com/display/~pedro-m-neves
https://wiki.ptin.corppt.com/display/~alexandre-p-marques


Plano de trabalhos Semestre 2

Fase 5 – Desenvolvimento da solução desenhada na Fase 4;

Fase 6 – Testes/Validação e experimentação;

Fase 7 – Escrita da Dissertação;

Fase 8 – Escrita de um artigo científico.

Competências Chave Requeridas

Programação em Python

Orientador (nome e email)

Pedro Miguel Neves  |   pedro-m-neves@alticelabs.com Alexandre Pestana Marques alexandre-p-marques@alticelabs.com

Para concorrer podes enviar a tua candidatura, envia email para o Programa :    GENIUS genius@inova-ria.pt
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