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1. RESUMO 

Este artigo apresenta os resultados preliminares obtidos por meio de estudo em 

andamento sobre o uso de Processamento de Linguagem Natural aplicados a 

processos de automação de infraestrutura com a assistente virtual Alexa, objetivando 

viabilizar ferramentas de desenvolvimento, serviços vinculados a Cloud Computing e 

relatórios estatísticos.  

 
2. INTRODUÇÃO 

Com o crescimento do mercado de assistentes inteligentes e a popularização de 

dispositivos conectados com serviços de voz embarcados, surgem novas possibilidades 

de criação e consumo de recursos que interligam esses dispositivos das mais 

diversificadas funcionalidades, também conhecidos por Internet Of Things (IoT). Sendo 

vinculados ao crescente poder de processamento e escalabilidade de recursos de 

Cloud Computing capaz de viabilizar que uma interface ágil e flexível apta a responder 

a comandos de voz, tornando-a uma eficiente ferramenta de interação entre os 

desenvolvedores e o ambiente de infraestrutura. Visto que as tecnologias de 

assistentes inteligentes são muitas, o contexto do estudo de caso foi conduzido para 

adoção de uma plataforma específica de desenvolvimento, que em razão de maior 

abertura e oferta optou-se pelo uso da assistente Alexa e para melhor integração do 

ambiente optou-se pelo ecossistema de Cloud Computing Amazon Web Services 

(AWS), ambos desenvolvidos pela empresa Amazon.  A Figura 1 ilustra os três tipos de 

echo devices da assistente virtual Alexa, sendo Amazon Dot, Echo e Tap. 

 
 Figura 1 - Echo devices. (Fonte: Alexa Amazon, 2018) 

 
3. OBJETIVOS 

Este projeto tem como objetivo a automação de processos de infraestrutura por meio de 

comandos de voz, integrando recursos de Cloud Computing disponíveis na AWS para 



que dessa forma sejam oferecidos a desenvolvedores opções de configurações de 

ambientes, ferramentas que tornem o processo de provisionamento que sustentam 

suas aplicações sejam preparados de modo a descomplicar e tornar mais ágeis as 

implementações, melhorias e testes de software. 

 
4. METODOLOGIA 

Aplicação do uso de linguagem de representação de significado AMRL por meio da 

assistente Alexa utilizando classes, propriedades, ações, funções e operadores na 

ontologia principal para criar uma representação composicional baseada em grafos do 

significado de um enunciado (KOLLAR et al., 2017). Após testes preliminares de 

softwares já disponíveis na utilização da Alexa como plataforma, a adoção de um 

desenvolvimento baseado em eventos direcionou o projeto ao serviço de resposta a 

eventos chamado de AWS Lambda, onde os códigos são executados somente quando 

o gatilho configurado é disparado e provisionando somente os recursos necessários 

para execução da aplicação. A arquitetura adequada a este modelo de 

desenvolvimento é chamada de Serverless. 

 
5. DESENVOLVIMENTO  

Conforme sugere estudo “Conversational AI: The Science Behind the Alexa Prize”, o 

desenvolvimento utilizando Alexa como serviço é paralelo a metodologia utilizada no 

estudo social bots (Ashwin et al., 2017). Primordialmente, deve ser utilizado uma conta 

de desenvolvedor para consumir os recursos Alexa Skill Kit (ASK), uma coleção de 

serviços, APIs, ferramentas, documentação e códigos da plataforma, os quais são 

independentes de linguagem de programação. Definições de skills, são softwares da 

plataforma Alexa e invocação é a chamada da aplicação, intenção o comportamento da 

aplicação e os slots (variável definida pelo usuário). As opções disponíveis de 

hospedagem da aplicação Amazon Web Services são: Funções AWS Lambda, Java 

servlet em instâncias EC2 e Serviço de balanceamento de carga diretamente no Elastic 

Beanstalk. São considerados os requerimentos de hospedagem/requisitos relacionados 

à segurança relativos a utilização Alexa Skills Kit como interface, uso do protocolo 

HTTP sobre SSL/TLS na porta 443. Bem como a saída acessível com rota para 



internet, uso de certificado confiável com domínio correspondente. A Figura 2 ilustra a 

arquitetura proposta no projeto.          

 
Figura 2 - Arquitetura voice service - Amazon Proposta. (Fonte: Autores) 

 
As políticas  segurança dos dispositivos, da infraestrutura e das aplicações, seguem 

embasamento dos pilares de segurança confidencialidade, integridade e disponibilidade 

aplicados a cada item sendo infraestrutura e aplicações associados às diretivas de risco 

compartilhado (Amazon e desenvolvedores) e quanto aos dispositivos Echo podem ser 

classificados em usuários primários que são aqueles cujas contas do Amazon Alexa 

são registradas no Echo, e secundários categorizados como outros usuários são 

aquelas que podem usar o Echo, mas cujas contas não são registradas no dispositivo 

(Haack et al., 2017).  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Análises e testes preliminares sugerem atenção especial no que se refere a 

ambiguidades em parâmetros passados para Alexa durante as interações. Foi possível 

observar fluidez das interações que em muito se assemelham em tempo de 

entendimento e resposta apresentadas em conversa cotidiana entre humanos, ainda 

que serviços diversificados estejam atrelados a um mesmo skill. 
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