Aplikace matematiky

Kybernetika a její využití
Aplikace matematiky, Vol. 12 (1967), No. 6, (500)

Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/103131

Terms of use:
© Institute of Mathematics AS CR, 1967
Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to
digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain
these Terms of use.
This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped
with digital signature within the project DML-CZ: The Czech Digital Mathematics
Library http://dml.cz

KYBERNETIKA A J E J Í
368 str. -

VYUŽITÍ

108 obr. - váz. 3 8 , - Kčs

Kybernetika a její využití hodnotí význam kybernetiky, zkoumá možnosti jejího využití a po
dává přehled jejího rozvoje v ČSSR.
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