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Sinopse:
A Inteligência Computacional é uma área de pesquisa multidisciplinar voltada
ao desenvolvimento de estratégias para o projeto e/ou otimização de
sistemas de engenharia e resolução de problemas inversos, entre outras
aplicações. O interesse por essa área da ciência deu-se inicialmente com o
desenvolvimento dos tradicionais Algoritmos Genéticos. Com o crescente
avanço dos recursos computacionais, inúmeras técnicas de inteligência
computacional têm sido desenvolvidas e aplicadas em problemas cada vez
mais próximos a nossa realidade. Basicamente, estas técnicas se diferenciam
pelo tipo de fenômeno empregado em sua concepção, podendo, em linhas
gerais, fundamentar-se em um processo físico, químico, biológico ou,
alternativamente, ser puramente estrutural. Diante do que foi exposto, o
principal objetivo deste livro é o de reunir trabalhos de pesquisa, revisão de
literatura e estudos de casos multidisciplinares para o projeto de sistemas de
engenharia, englobando tanto problemas diretos como problemas inversos.
Este livro foi dividido em duas amplas partes, a saber: a primeira trata de
problemas inversos e, a segunda, dedica-se à modelagem e síntese
automatizada de sistemas de engenharia (problemas diretos), de modo que,
ambas, contemplam linhas de pesquisa de grande relevância nos dias atuais..
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