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NOVÉ KNIHY (BOOKS)/KYBERNETIKA— U (1977), 4

Knihy došlé do redakce
(Books received)

Pojmy informácia, informačný systém, po
čítač prenikli do nášho vedomia iba v posledných rokoch. Najprv sa objavili v oblasti
matematických, ekonomických a vědeckých
výpočtov, neskór sa im podařilo získať pa
třičné miesto aj v tak významnej oblasti
kultury akou je umenie.
Spomedzi mnohých autorov zaoberajúcich
sa touto problematikou prináša Nakeho
monografia dielčí pohlad na jednu vednú
disciplínu — estetiku. Autor si zvolil jeden
z najmodernejších zorných uhlov spracovania:
Estetika ako spracovanie informácií (podtitul
práce — Základy a využitie informatiky v ob
lasti estetickej produkcie a kritiky). Autor
poníma estetiku ako produkciu a kritiku
estetických objektov a popisuje úlohu počítača
v tomto procese, hlavně v súvislosti s tvorbou
obrazov. (U nás sa touto problematikou
zaoberajú například Z. Sýkora a J. Blažek,
mnohé články na tému počítačové umenie
možno tiež nájsť v časopise Leonardo, medzinárodný časopis súčasných umelcov, pozn.
rec).

Kniha je niečo medzi monografiou a učebnicou, je určená pre čitatelov, ktorí majú
aspoň solidné základné vědomosti z oblasti
matematiky zaoberajúcej sa množinami, grafmi, teóriou pravděpodobnosti, statistiky a
kombinatoriky ako aj programovacích jazykov.
Pre hlbšie pochopenie sú užitočné vědomosti
o estetických problémoch — z nich najviac
informačná estetika a semiotika.
Po stručnom úvode o základoch estetiky
následuje druhá kapitola. Po definovaní
kybernetického modelu estetického procesu
definuje autor vlastnú estetiku (analytičku,
syntetická a generatívnu).
V ďalšom popisuje estetiku ako spracovanie
údajov, resp. vlastné programovanie a věnuje
sa tiež významu náhody a intuície.
V tretej kapitole o informačnej estetike de
finuje vlastnú estetickú informáciu (uvádza tiež
definície od iných autorov), ako aj mieru
informácie.
Štvrtá kapitola pojednává o obraze, prináša
jeho definíciu ako aj štrukturálny a lingvistický
popis. K popisu obrazu autor používá grafické
programovacie jazyky a uvádza i ich podrobné
příklady. V poslednej časti sa zaoberá meraním
informácie obsiahnutej v obraze.
Najobsiahlejšia piata kapitola — generatívna estetika, uvádza niektoré typy programov
použitelné pre estetikov, pojednává tiež o spo
lupráci medzi umelcami. Prináša svojský
přístup k matematickým problémom, chápa
ným z hladiska estetiky. Dostatočne podrobné
rozvádza generatívnu estetiku až na úroveň
programov. V časti generatívna estetika a
umělá inteligencia autor Madá súvislosti medzi
uměním a inteligenciou. Predposledná kapi
tola je věnovaná analytickej estetike. Skúma
sa vzťah medzi statistikou a estetikou, analý
zou štýlu. Posledná kapitola hovoří o velmi
modernej témě, nie staršej ako dve desaťřočia,
akou je počítačové umenie v oblasti hudby,
vizuálneho umenia, textov a architektury.
Nakoniec si autor, ako mnohí iní, kladie
otázku: je počítačové umenie uměním?

Za ciel knihy si autor zvolil vytvořit' spojenie medzi časťou informatiky — grafickým
spracovaním údajov a všeobecné chápanou
estetikou, čo sa mu aj podařilo.

Kniha je doplněná zoznamom literatury,
věcným a menným indexom.
Recenzovaná práca svojim vhodné zvole
ným okruhom problémov ako aj ich dósled-
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ným přepracováním tvoří solidný základ pre
další výskům a právě tento fakt zaručuje
priaznivé ohodnotenie čitatelmi.
Miroslava Stará
O. K. T H X O M H P O B (pefl.)
« I / l C K y C C T B e H H H H HHTeJIJieKT))
H nCHXOJIOrHH
HayKa, MocKBa 1976.
Stráň 343.
V publikácii sú zhrnuté výsledky prvej etapy
výskumu psychologických problémov „umě
lého intelektu", uskutočneného najma v Psychologickom ústave AV ZSSR.
V prvej časti sa rozoberajú filozofické a
psychologické problémy „umělého intelektu".
Po popise vývoja tejto novej vedeckej disciplí
ny, ktorá je plodom diferenciácie kybernetiky,
sa porovnává teória heuristického hladania
s poznatkami o ludskej intelektuálnej činnosti
a rozoberajú sa perspektivy zdokonalenia
„umělého intelektu" (zbližovanie s modelová
ním psychických procesov, zavedenie vnútorných a podstatných vlastností 1'udského inte
lektu do práce automatu). Autor poukazuje
na to, že kladná odpověď na otázku, či móže
počítač myslief ešte neznamená dialektickomaterialistické stanovisko, ale zváčša novů
formu mechanistického materializmu, ignorujúceho kvalitatívnu svojráznosť rozličných
foriem pohybu hmoty. Použitelnost' kyberne
tických pojmov v psychologii třeba hodnotit'
podlá toho, či umožňujú vyjádřit' specifiku
psychických javov a zákonov. V tomto zmysle
aj autor hodnotí „automatový" přístup v psy
chologii (umožňuje riešiť niektoré dóležité
otázky, avšak málo prispieva k odkrytiu
specificky psychologických zákonitostí). Ďalej
sa v knihe poukazuje na dóležité otázky
symbiózy člověka a počítača pri riešení
problémov. Použitie počítača tu ovplyvní
nielen výběr strategií, ale aj riešené problémy
a rozpracovávané teorie. Namiesto doterajších
koncepcií záměny člověka počítačom a doplnenia ludských schopností, Tichomirov zastá
vá teóriu transformácie, podlá ktorej sa tu
objavujú nové formy sprostredkovania, kde
počítač ako nástroj myšlienkovej činnosti

přetvara tuto činnost'. Ak počítač preberie
na seba formalizované zložky činnosti, člověk
móže rozvíjať intuitivné zložky, generovanie
hypotéz, Budovanie počítačových sietí tiež
ovplyvní rozumovú činnost' („skupinová sym
bióza", zladenie práce ludí s rozdielnym štýlom
myšlienkovej činnosti).
Druhá časť knihy je věnovaná motivácii
myšlienkovej činnosti. Zdórazňuje sa tu
osobnostný přístup k výskumu myslenia,
jednota motívov a činností, ktorá je charakte
ristická pre sovietsku psychológiu. Experimentálny výskům s 300 osobami ukázal zvýšenie produktívnosti riešenia verbálných úloh
ak boli zapojené do činnosti, regulovanej
motívmi prvenstva. Čím mnohoznačnejšia bola
objektivna struktura úlohy, tým váčšiu úlohu
hrála osobnostná významnost' úlohy (pri vy
užívaní minulej skúsenosti, konkretizácii pro
blémov, hodnotení významnosti prvkov).
Ďalej sa rozoberajú otázky
úlohy (odraz cielov a podmienok
vekom) a subjektivného vztahu k
skům ukázal, že „mobilizujúca"
zvyšovala úspěšnost' riešenia).

formulácie
úlohy čloúlohe (vý
inštrukcia

V ďalšej časti sa rozoberá vztah emócií a
intelektu (změna struktury situácie nastává
tým skór, čím skór sa emociálne mechanizmy
zaraďujú do procesu hladania riešenia), psychofyziologické aspekty intelektu, vplyv konfliktovej činnosti na myslenie. Pokial ide
o dvojstrannú komunikáciu člověk — počítač
ukazuje sa, že prirodzenosť programovacieho
jazyka je značné zložitou záležitostem. Třeba
uvažovat' o dvoch jazykoch: člověk -» počítač
a počítač-^ člověk. V prvom případe pri
rodzenosť neznamená blízkost' k prirodzenému
ludskému jazyku.
V závěre knihy Tichomirov hodnotí 4.
medzinárodnú konferenciu o umelom intelekte
(Tbilisi, 1975) v tom zmysle, že často sa pri
modelovaní intelektovej činnosti abstrahovalo
od dóležitých charakteristik tejto činnosti,
nebrali sa do úvahy mimojazykové formy
zobrazenia situácie a pod. Možno povedať,
že pri „umelom intelekte" sa zatial len v obmedzenej miere využívajú poznatky psycho
logie.
Zoznam literatury obsahuje 283 položiek
(zváčša v ruštině).

Recenzovaná práca představuje prvý komplexný pohlad sovietskej psychologie na otázky
„umělého intelektu". Čiastočne sa zakládá
na experimentálnych výsledkoch a prináša aj
určité filozofické názory. Chyba tu však
systematická konfrontácia mechanizmov čin
nosti automatu a ludského mozgu v róznych
oblastiach intelektovej činnosti. Možno však
očakávať, že ďalšie uskutočňované výskumy

umožnia detailnější rozbor týchto otázok.
Kniha představuje přínos pře pracovníkov
v oblasti „umělého intelektu" najma v tom,
že upozorňuje na fakty o reálnom priebehu
příslušných procesov u člověka a pře psychológov znamená výzvu k spolupráci na problematike, ktorá má významný dopad aj pre
psychologickú teóriu.
Michal Striženec
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Eighth Prague Conference
on Information Theory, Statistical
Functions, Random Processes

Decision

Prague, August 28 — September 1, 1978.
This conference, like its predecessors, will
be a broadly based meeting of scientists in all
branches of probability, applied probability,
mathematical statistics, and applied statistics.
The conference will be organized by the In
stitute of Information Theory and Automation

of the Czechoslovak Academy of Sciences.
All persons interested to obtain further
information are kindly requested to write
to the following address:
8th Prague Conference
Institute of Information Theory and
Automation
Czechoslovak Academy of Sciences
Pod vodarenskou vezi 4
180 76 P r a h a 8
Czechoslovakia.

