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SVAZEK 7 (1962) APLIKACE MATEMATIKY ČÍSLO 1 

ZPRÁVY 

SYMPOSIUM O MATEMATICKÉ TEORII AUTOMATU 

Polytechnický institut v Brooklynu (spolu s dalšími organisacemi a úřady) uspořádá ve dnech 
24.-—26. dubna 1962 mezinárodní symposium o matematické teorii automatů. 

Cílem symposia je jednak podpořit rozvoj a rozšíření hlavních teorií a matematických prostřed
ků, které inženýrům pomáhají při rozboru, navrhování a využívání strojů na zpracování informací, 
jednak umožnit výměnu názorů mezi matematiky zabývajícími se aplikacemi a inženýry 
pracujícími v oboru číslicových strojů a v teorii informace, aby byl podnícen další rozvoj těch 
matematických oborů, které mohou být aplikovány v teorii číslicových strojů. 

Pro symposium jsou navržena tato témata: 

1. Vyčíslitelnost, druhy Turingových strojů a automatů, neřešitelné problémy a problém slo
žitosti. 

2. Matematická logika, metody programování logických úloh, zejména programováni důkazů 
vět, algoritmy pro teorii kvantorů. 

3. Postupy pro vyhledávání a učení, vyhledávání v nespojitých a diskrétních soustavách, me
tody náhodné proti systematickým, konvergující a náhodný krok. 

4. Abstraktní algebra a teorie grafů; aplikace teorie svazů, semigrup, okruhů apod. na kódovací 
jazyky a na sekvenční převáděcí systémy; aplikace teorie grafů na vyhledání cesty, na stavové 
diagramy apod. 

5. Syntéza, soustavy s „neurony" nebo s jinými speciálními prvky, spolehlivost. 

Adresa pořádajícího institutu: Symposium Committee, Polytechnic Institute of Brooklyn, 
55 Johnson Street, Brooklyn 1, N. Y., USA. 

Redakce 

A p l i k a c e m a t e m a t i k y . Ročník 7 (1962). •— Vydává Československá akademie věd v Nakla
datelství ČSAV, Praha 1 — Nové Město, Vodičkova 40, dod. pú 1. — Redakce: Matematický 
ústav ČSAV, Praha 2 — Nové Město, Žitná 28, dod. pú 1. — Tiskne Knihtisk, n.p., závod 5, 
Praha 8 — Libeň-Kobylisy, Rudé armády 171, dod. pú 8. — Rozšiřuje Poštovní novinová 
služba, objednávky a předplatné přijímá Poštovní novinový úřad — ústřední administrace PNS, 
Praha 1 — Nové Město, Jindřišská 14. Lze také objednat u každého poštovního úřadu nebo 
doručovatele. Objednávky do zahraničí vyřizuje Poštovní novinový úřad — vývoz tisku, 
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(6X ročně) Kčs 45,—; $ 7,—; £ 2,10,2. 
Toto číslo vyšlo v únoru 1962. 
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