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ZPRÁVY (NEWS)/KYBERNETIKA — 15 (1979), 5

Pracovní skupina uživatelů
jazyka SIMULA
SI MULA 67 je moderní univerzální progra
movací jazyk, v němž lze definovat dle libosti
nové pojmy a pomocí nich popisovat systémy,
ať již dynamické (diskrétní, spojité i kombino
vané diskrétně-spojité) či statické (např.
formální jazyky či databáze); dynamické
systémy lze popisovat ve formě jejich simu
lačních modelů i jinak. Vzhledem ke své
striktní normalizaci a k vlastnostem, které jiné
moderní programovací jazyky nemají (kvaziparalelní řízení na hierarchické úrovni, všechny
druhy strukturování popisu, modularita, za
vedení pojmu na základě obsahového oboha
cení jiného pojmu, bezpečnost proti chybám
na nejvyšší úrovni aj.) je SIMULA 67 nejen
vynikajícím nástrojem využití výpočetní tech
niky, ale i neocenitelnou baží pro formalizaci
pojmů a pro předávání exaktní informace:
v tomto ohledu s ní nesnese srovnání žádný
jiný formální systém, zvláště v případě pře
dávání informace o složitých jevech a faktech.
Pracovní skupina uživatelů jazyka SIMULA
při Čs. kybernetické společnosti při ČSAV
sdružuje odborníky i začátečníky v kybernetice,
kteří používají jazyka SIMULA 67 pro čísli
covou simulaci i pro jiné účely a kteří používají
počítačové simulace i mimo jazyk SIMULA 67.
Za dva roky své existence totiž zahrnula tato
skupina mezi své členy mnoho pracovníků
v zemědělské, lékařské, dopravní, hutní a
strojírenské kybernetice, kteří začínali apliko
vat počítačovou simulaci s jinými prostředky,
než je SIMULA 67, avšak vyvíjeli stále snahu
zachovat kontakt s moderními metodami
využití počítačů, a tak postupně přistupovali
k využívání jazyka SIMULA 67.
Členové skupiny se scházejí průměrně
dvakrát za měsíc na seminářích, v nichž si
vyměňují zkušenosti ze systémové analýzy
za použití jazyka SIMULA 67, vzájemně

konsultují problematiku jejího použití a obo
hacují své poznatky o aplikacích výpočetní
techniky vzájemným sdělováním exaktní in
formace o systémech, které ve svých profesích
zkoumají. Výše zmíněná univerzálnost jazyka
SIMULA 67 umožňuje, že účastníci seminářů
si vzájemně rozumějí v problematice své
činnosti, i když jsou z velmi vzdálených
oborů (biologie, lékařství, ekonomie, zeměděl
ství, doprava, hygiena, metalurgie, strojíren
ství, elektronika, linguistika, chemie aj.).
Z aplikací je zatím největší zájem o simulace
ve zmíněných oborech, o zpracování dat,
prognostiku a umělou inteligenci.
Vedle aplikací je věnován zájem teorii
simulačního modelování, v níž je vyvíjena
exaktní terminologie (a příslušná teorie na bázi
teorie množin) a s ní související klasifikace
simulačních prostředků. V tomto ohledu je
práce skupiny uznávána zejména od kolegů
z Německé demokratické republiky, kteří para
lelně vyvíjejí teorii simulace tak, že směřují
k formalizaci manipulace s modelem při reali
zaci simulace. Protože SIMULA 67 je vynika
jící nástroj k formalizaci systémů bez ohledu
na jejich složitost, vyvíjí skupina aktivitu
i v moderní matematice, tj. v matematice,
která podstatným způsobem buduje své pro
středky na bázi výpočetní techniky.
Cílem pracovní skupiny uživatelů jazyka
SIMULA je rozvíjení kybernetického myšlení
jednak přímo na bázi jazyka SIMULA 67,
který se již přes deset let pomalu ale s jistotou
prosazuje jako ideální nástroj kybernetiky jak
co do své exaktnosti tak co do komplexnosti
problematiky, na kterou ho lze použít, a jednak
na základě podnětů, které práce s tímto jazy
kem nepřímo poskytuje. Na základě mnoha
letých zkušeností lze předpokládat, že i v bu
doucnosti se ke skupině připojí zájemci o po
čítačovou simulaci a o systémovou analýzu
a synthésu, kteří dnes ještě výhody jazyka
SIMULA 67 nepoznali.
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