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RECENZE/KYBERNETIKA — ROČNÍK 8 (1972), ČÍSLO 3 

J. MARTIN, A. R. D. NORMAN 

The Computerized Society 
(Počítače a spoločnosť) 

Prentice Halí, Englewood Cliffs 1970. 
Stráň XII + 560, cena nie je uvedená. 

Publikácia sa zaoberá vplyvom počítačov na 
spoločnosťvbudúcichpátnástichrokoch. Maso
vé rozšírenie počítačov ovplyvní život každého 
jednotlivca a bolo by nerozumné spoliehať sa 
v tejto oblasti na živelný rozvoj. Mohli by sme 
sa dostat' do ešte váčších ťažkosti ako dnes 
máme napr.: s automobilovou dopravou v eu-
rópskych mestách. 

Kniha má tri časti: v prvej sa rozoberá sú-
časný búrlivý rozvoj a využitie počítačov, 
druhá nazvaná poplach je věnovaná záporným 
javom éry počítačov a v poslednej sa navrhujú 
ochranné opatrenia. 

V prvej časti sa popisuje technologický vývoj 
počítačov, najma terminály, telekomunikačně 
zariadenia, banky údajov a pod. Osobitná ka
pitola je věnovaná spolupráci člověka s počí-
tačom, najma v armádě a v priemysle. V dal
ších kapitolách sa rozoberajú aplikácie vo fi-
nančnej sféře, u policie a v súdnictve, v škol-
stve a tiež pre potřeby domácnosti. Počítače 
sa využívají! aj v sféře podnikového i nadpod-
nikového riadenia, v lekárstve, pri riadení 
cestnej dopravy, vo verejnej a štátnej správě. 

Druhá časť rozoberá otázky zneužitia údajov 
osúkromnýchzáležitostiach vsúvislosti s budo
váním velkých informačných systémov, chyb-
nej práce počítačov, zneužitia informácii poli
tickou mocou, změny na trhu pracovnej sily 
a pod. 

V tretej časti sa poukazuje na nutnost' před
vídat' účinky počítačov na spoločnosť. Ide 
najma o změny v oblasti výchovy (nutnost' 
neustálého doškolovania —- „polčas rozpadu" 
starých poznatkov sa stále skracuje), ochranu 
údajov v počítačoch před zneužitím, potřebu 
kontroly práce počítačov a systémového pří
stupu v celej tejto oblasti. 

Posledná kapitola věnovaná světu budúc-
nosti zvýrazňuje potřebu usmernenia rychlých 

zmien technologie v prospěch 1'udskej spoloč-
nosti. 

Celkové možno povedať, že ide o publikáciu 
zameranú na širší okruh čitatelov, ktorá vy-
medzuje v hlavných rysoch ddsledky búrlivého 
rozvoja počítačov na íudskú spoločnosť v naj-
bližšom období. Pre odborníkov v oblasti po
čítačov sú uvádzané trendy vývoja technologie 
i aplikácie zaiste známe, avšak pre odborníka 
i laika sú cenné právě konkrétné příklady využi-
tia počítačov v USA v róznych oblastiach ži
vota. Na druhej straně třeba zdórazniť, že nejde 
tu o nějaký sociologický rozbor vplyvu počí
tačov a autoři sa uspokojujú len s vonkajším 
popisom, ktorý je doplněný výbornými ilustrá-
ciami. 

Michal Stríženec 

JEAN-LOUIS KŘIVINĚ 

Introduction to Axiomatic Set 
Theory 

(Úvod do axiomatické teorie množin) 

D. Reidel Publishing Company, Dordrecht 
1971. 
Stran VI + 98, cena Dfl. 28. —. 

Anglickým překladem původně francouzské 
Krivinovy Théorie axiomatique des ensembles 
(přeložil D. Miller) se stává tato sympatická 
knížka přístupnou již dosti širokému okruhu 
čtenářů. Je nevelká svým rozsahem, avšak díky 
zhuštěnému výkladu a neobyčejně úspornému 
autorově slohu se v ní dostává místa takřka 
všem problémům v axiomatické teorii množin, 
které je dnes už možno nazvat klasickými. Jak 
už sám název naznačuje, tato publikace je úvo
dem a to hned ve dvou ohledech. Předně, je 
přístupná každému, kdo je jen trochu obezná
men s fundamentálními pojmy logiky (jako 
predikát, formule, teorie, model apod.) a ne
předpokládá znalost komplikovanějších teoré
mů a metod matematické logiky i když jejich 
případná znalost čtení bezesporu značně usnad-



ňuje. Na druhé straně, po obsahové stránce 
vyčerpává recensovaná práce klasickou proble
matiku axiomatické teorie množin natolik, že 
po jejím zvládnutí se čtenář může samostatně 
orientovat v uvažovaném okruhu problémů. 

Křivině pracuje (jak je to dnes ve světě ob
vyklé) v axiomatice Zermelo-Fraenkelově 
s axiomy extensionality, sjednocení, potence 
a schéma-axiomem substituce. Značně obecná 
formulace schéma-axiomu substituce umožní 
pak ihned dokázat existenci prázdné množiny 
a s pomocí axiomu potence ještě existenci 
(neuspořádané) dvojice. Tímto se obdrží vše
chny tradiční axiomy teorie ZF, takže celá teo
rie může být dále budována obvyklým způ
sobem. 

Po vybudování ordinálních čísel je přidán 
ještě axiom nekonečna ve tvaru: Existuje ordi-
nál, který není konečný. (Ordinál je konečný, 
když každý neostře menší ordinál má před
chůdce.) V oddíle pojednávajícím o kardinál
ních číslech je pochopitelně formulován axiom 
výběru a je zde také formulována hypotéza 
kontinua. 

Samostatná kapitola je věnována axiomu 
fundovanosti (axiom of foundation), podle 
něhož každá neprázdná množina obsahuje 
prvek s ní disjunktní. Tím jsou například vy
loučeny nekonečné řetězce množin zařazených 
do sebe epsilon-relací. V literatuře je tento 
axiom znám také pod názvem axiom regularity. 
Následující dvě krátké kapitolky pojednávají 
o principu reflexe a množinách výrazů (for
mulí) a mají metateoretický a pomocný tech
nický charakter. 

Těžiště práce pak spočítá v posledních třech 
kapitolách, kde jsou podány všechny nejdů
ležitější důkazy relativních konsistencí. Autor 
se opírá jak o klasické výsledky v teorii množin 
tak zejména o výsledky a metodu P. Cohena 
týkající se nezávislosti některých axiomů. Dů
kazy relativní konsistence jsou podány pro
střednictvím modelů teorie množin v teorii 
množin, které autor sám výstižně nazývá 
„inner models". Ordinálně definovatelné mno
žiny (resp. dědičně ord. definovatelné množiny) 
poslouží k prokázání relativní konsistence 
axiomu výběru. Pomocí modelů Fraenkela 
a Mostowského je bez axiomu regularity pro
kázána relativní konsistence negace axiomu 

výběru a nakonec konstruktivní množiny isou 
užity k důkazu relativní konsistence zobecněné 
hypotézy kontinua. 

Petr Jirků 

IEE Conference Publication Number 

Displays 
(Zobrazovací zařízení) 

Sborník příspěvků, které byly předneseny 
na konferenci o zobrazovacích metodách 
a zobrazovacích zařízeních, konané 7.—10. 
září 1971 v Loughborough v Anglii. 

The Institution of Electrical Engineers, 1971. 
Stran xv + 374, cena £ 10.80. 

Sborník obsahuje, kromě podrobného pro
gramu a seznamu autorů, celkem 64 příspěvků, 
které byly na konferenci předneseny, z čehož 
12 příspěvků je pouze ve formě stručných ab
strakt. Při tak velkém počtu různorodých pří
spěvků není možno v krátké recenzi věnovat 
pozornost každému jednotlivému příspěvku. 
Je možno však přednesené referáty podle 
problematiky, které jsou věnovány, rozdělit 
do několika tematických skupin. 

Příspěvky první tematické skupiny jsou vě
novány obecným problémům informačních 
systémů, zejména pokud jde o problematiku 
interface v soustavě člověk-stroj a otázkám, 
které souvisejí s problematikou systémového 
inženýrství. 

K druhé skupině náleží příspěvky o začle
nění zobrazovacího zařízení z hlediska efek
tivnosti, psychologie a fyziologie pozorovatele, 
příspěvky s problematikou vnímání (jasu, kon
trastu, poruch), problémy související s množ
stvím zobrazované informace apod. 

Třetí tematická skupina je věnována otáz
kám řízení dopravy všeho druhu s použitím 
displejů. Zejména řízení leteckého provozu je 
předmětem řady referátu, které se zabývají 
nejrůznějšími aspekty této problematiky v sou
vislosti se zobrazováním údajů, dat a situaci. 



Další skupina referátů shrnuje a popisuje 
problematiku zobrazování prostoru (třídimen
zionální zobrazovací zařízení), možnosti dosa
žení prostorového vjemu atd. 

Pátá skupina zahrnuje příspěvky s proble
matikou ryze technickou. Jde zejména o použi
ti obrazovek, TV systémů, kapacity přenoso
vých kanálů. Dále to jsou příspěvky o speciál
ních paměťových obrazovkách pro zobrazování 
a hodnocení výhodnosti použití některých 
principů a další otázky, které mají s konstrukcí 
displejů souvislost. 

K šesté skupině můžeme přiřadit referáty, 
které jsou věnovány displejům s diodami emi
tujícími světlo, luminiscenčními vrstvami, dále 
použití výboje v plynech, zejména v matico
vých displejích apod. a příspěvky s problema
tikou buzení maticových displejů. 

Poslední sedmou skupinu tvoří příspěvky 
s popisem řešení konkrétních úkolů v řízení 
složitých systémů s použitím displejů, jako je 
řízení velkých průmyslových celků, elektráren 
a jiných soustav, kde význam displeje závisí na 
zvoleném řešení, dále aplikace zobrazovacích 
zařízení v technické projekci, analýze sítí a ob
vodů, při manipulaci s ručně psanými grafic
kými daty — vstup pomocí světelného pera 
a podobně. 

Závěrem je třeba říci, že při dobré grafické 
úrovni sborníku zachycují příspěvky, v něm 
obsažené poměrně širokou škálu problémů, 
které jsou spojeny se zobrazováním a společně 
s informacemi, jež je možno získat z periodické 
literatury, dávají dobrý přehled o současném 
stavu v problematice displejů. 

Karel Bursa 
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