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Z P R Á V Y ( N E W S ) / K Y B E R N E T I K A - 22 (19Í 

Konference 

Teorie optimalizace a směry 
jejího praktického využití 

Tato konference s mezinárodní účastí byla 
uspořádána ve dnech 19. —21. listopadu 1985 
v Mariánských Lázních. Organizátoři konfe
rence (Český výbor komitétu pro aplikovanou 
kybernetiku ČSVTS a Dům techniky ČSVTS 
Praha) vytvořili vhodné klima pro setkání 
československých odborníků pracujících v růz
ných oblastech teorie optimalizace, optimali
začních metod i jejich aplikací. Poměrně 
značná účast zahraničních odborníků na 
konferenci umožňovala dobrou konfrontaci 
dosažených výsledků s obdobnými poznatky 
získanými na zahraničních pracovištích. 

Na konferenci bylo ve 2 paralelních sekcích 
předneseno asi 40 půlhodinových referátů, 
jednacím jazykem byla angličtina, zahraniční 
autoři z různých zemí (NDR, NSR, SSSR, 
Madarsko, Polsko, Rakousko, Itálie, Švý
carsko) přednesli plnou třetinu všech odbor
ných sdělení. Referáty byly většinou věnovány 
problematice lineárního a nelineárního pro
gramování, diskrétní optimalizaci i optimál
nímu řizení. Většina přednesených referátů 
byla v plném znění otištěna ve sborníku 
s názvem "Optimization — Theory, methods, 
applications" (vydal Dům techniky, Praha), 
který dostali účastníci konference při registraci. 

Prostředí hotelu Krakonoš v Mariánských 
Lázních, kde se konference konala, umožnilo 
řadu neformálních střetnutí i vědeckých 
diskusí mezi účastníky konference. Program 
vhodně doplnil i diskusní večer věnovaný 
historii operačního výzkumu v Českosloven
sku. Konferenci lze proto hodnotit jako velmi 
zdařilou a lze jen doufat, že podobné akce 
se budou konat často i v budoucnosti. 

Karel Sladký 

Předběžné oznámení 

European Congress on Simulation 

Ve dnech 21.-25. 9. 1987 se bude v Praze 
konat „European Congress on Simulation — 
ECS' 87". Pořadatelem je Československá 
akademie věd pod záštitou IMACS — Inter
national Association for Mathematics and 
Computers in Simulation, Československé 
kybernetické společnosti a Československé 
vědeckotechnické společnosti. 

Předsedou organizačního výboru je Ing. 
Mirko Novák, Dr.Sc, ředitel Střediska vý
početní techniky ČSAV, v mezinárodním 
programovém výboru pracuje 19 předních 
odborníků z 15 zemí světa. Jednací jazyk 
kongresu je angličtina. 

Odborný program kongresu bude oriento
ván do tří hlavních oblastí: 

A. Obecná teorie: modely s uzavřenými a 
rozloženými parametry, stochastické mo
dely, procesy s diskrétními jevy, expertní 
systémy a prostředky počítačové grafiky 
(CAD, CAM), komunikace člověk—stroj 
při simulacích v reálném čase. 

B. Implementace na počítačích: simulátory a 
perspektivní výpočetní systémy, paralelní 
procesory, nekonvenční prostředky bu
doucích generací, moderní programové 
prostředky, paralelní algoritmy, ověřovací 
modely. 

C. Aplikace simulací: ve fyzikálních procesech, 
v letectví a kosmonautice, při řízení pro
cesů, studiu vodních zdrojů, v biomedicín-
ském inženýrství, v socioekonomických 
systémech. 

Přihlášky přednášek a referátů zasílejte 
s anglickým abstraktem v rozsahu max. 60 
strojových řádek do 15. 10. 1986 na adresu: 

ECS' 87 
SVT ČSAV 
Pod vodárenskou věží 2 
182 07 Praha 8 

Václav Hamata 
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