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Prefácio 


o que precisamos aprender (/ fazer 

aprendemos fazendo ... 

--ARISTÓTELES, Ethics 

Bem-vindos à sexta edição! 

Tive o prazer de ser convidado a produzir a sexta edição do meu livro sobre inteligência artificial. É um elogio 
às edições anteriores, iniciadas há mais de vinte anos, que nossa abordagem da IA tenha sido tão valorizada. Tam
bém é interessante notar que, com o surgimento de novos desenvolvimentos no campo, podemos apresentar muita 
coisa a cada nova edição. Agradecemos aos nossos muitos leitores, colegas e alunos por manter nossos tópicos 
relevantes e nossa apresentação atualizada. 

Muitas seções das edições anteriores resistiram muito bem, incluindo a apresentação sobre lógica, algoritmos 
de busca, representação do conhecimento, sistemas de produção, aprendizado de máquina e, na Sala Virtual, as 
técnicas de programação desenvolvidas em Lisp, Prolog e, com esta edição, Java. Estas permanecem fundamen
tais à prática de inteligência artificial, e uma constante nesta nova edição. 

Este livro permanece acessível. Introduzimos técnicas de representação vitais, incluindo lógica, semântica e 
redes conexionistas, modelos gráficos e muito mais. Nossos algoritmos de busca são apresentados de modo claro, 
primeiro em pseudocódigo e depois na Sala Virtual, muitos deles implementados em Prolog, Lisp e/ou Java. Es
peramos que os alunos motivados possam utilizar nossas implementações básicas e estendê-las para aplicações 
novas e empolgantes. 

Criamos, para a sexta edição, um novo capítulo sobre aprendizado de máquina baseado em métodos estocás
ticos (Capítulo 13). Achamos que a tecnologia estocástica tem um impacto cada vez maior sobre a IA, especial I" 
mente em áreas como raciocínio diagnóstico e prognóstico, análise de linguagem natural, robótica e aprendizado 
de máquina. Para dar suporte a essas tecnologias emergentes, expandimos a apresentação do teorema de Bayes, de I 


I.. 


modelos de Markov, redes Bayesianas de crença e modelos gráficos relacionados. Nossa expansão inclui um maior 

uso de máquinas probabilísticas de estado finito, modelos ocultos de Markov e programação dinâmica com o 

analisador de Earley, além de implementação do algoritmo de Viterbi. Outros tópicos, como computação emer

gente, ontologias, algoritmos para analisadores sintáticos probabilísticos, que foram tratados de forma superficial 

nas edições anteriores, tornaram-se suficientemente importantes para merecerem uma discussão mais completa. 

As mudanças na sexta edição refletem questões de pesquisa emergentes em inteligência artificial e são a evidência 

da vitalidade contínua em nosso campo. 


À medida que o escopo de nosso projeto de IA crescia, éramos sustentados pelo apoio de nosso editor, e de 
revisores, amigos, colegas e, principalmente, de nossos leitores, que deram ao nosso trabalho uma vida tão longa 
e produtiva. Continuamos entusiasmados com a oportunidade de escrever que nos foi concedida: cientistas rara
mente são encorajados a ir além de seus próprios e particulares interesses de pesquisa e traçar trajetórias maiores 
no campo que escolheram. Nossos leitores nos pediram para fazer exatamente isso. Somos gratos a eles por essa 
oportunidade. Também nos sentimos encorajados ao ver que as edições anteriores foram usadas em comunidades 
de IA do mundo inteiro e traduzidas para diversos idiomas, incluindo o alemão, o polonês, o português, o russo e 
dois dialetos chineses! 

Embora a inteligência artificial, como a maioria das disciplinas da engenharia, deva se justificar ao mundo do 
comércio oferecendo soluções para problemas práticos, entramos no campo da IA pelos mesmos motivos que 
muitos de nossos colegas e estudantes o fizeram: queremos entender e explorar os mecanismos da mente que pos
sibilitam pensamento e ação inteligentes. Rejeitamos a noção um tanto provinciana de que a inteligência é uma 




