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ZPRÁVY/KYBERNETIKA

ČÍSLO 2, ROČNÍK 1/1965

Čtvrtá pražská konference
o teorii informace, statistických
rozhodovacích funkcích
a náhodných procesech
Ústav teorie informace a automatizace Čes
koslovenské akademie vět připravuje Čtvrtou
pražskou konferenci o teorii informace, sta
tistických rozhodovacích funkcích a náhodných
procesech, která bude navazovat na předchozí
konference, konané v pravidelných tříletých
intervalech. Tematicky bude rovněž zaměřena
na aktuální problematiku teorie pravděpodob
nosti a matematické statistiky v oblasti teorie
informace, strategických her, statistických
rozhodovacích funkcí a náhodných procesů.
Původní práce, předložené konferenci, budou
publikovány ve světových jazycích v „Transactions of the Fourth Prague Conference on
Information Theory, Statistical Decision Functions and Random Processes".
Vzhledem k zájmu, který si tyto konference
získaly, bylo rozhodnuto uspořádat čtvrtou
konferenci v Praze místo v Domě vědeckých
pracovníků v Liblicích, kde se konaly první tři
konference. Doba konání konference byla urče
na v souhlase s jinými mezinárodními vědec
kými akcemi v oboru teorie pravděpodobnosti
a matematické statistiky na 31. srpna až
11. září 1965.
Zájemci o účast na konferenci si mohou
vyžádat bližší informace v Ústavu teorie
informace a automatizace Československé
akademie věd, Praha 2 - Nové Město, Vyše
hradská 49.

Semináře o teorii informace
Ve dnech 3. 3.—17. 4. 1964 pořádala v Za
kopaném Polská akademie věd seminář o teorii
informace a některých dalších speciálních
otázkách kybernetiky. Semináře se zúčastnili
vědečtí pracovníci z Polska, ČSSR a N D R .
Byly předneseny ucelené přednášky o zákla
dech obecné teorie informace, o teorii kódo
vání, o teorii automatického řízení a o sta
tistické dynamice a řada původních sdělení
obsahujících nové dílčí výsledky v těchto
oborech.
Na tento seminář bude navazovat obdobný
seminář, který uspořádá Československá aka
demie věd v Praze ve dnech 24. 5 . - 2 . 6. 1965.
Otakar Šefl

Druhá československá
konference o kybernetice
(Další sděleni)
Konference je plánována do Prahy na dny
16. — 19. listopadu 1965. Na konferenci bu
dou přijímána vedle referátů, které podají pře
hled výsledků a dosavadního vývoje, původní
vědecká sdělení v rozsahu 15 — 20 minut. Os
novy přihlášených sdělení v rozsahu 300 — 500
slov mají být zaslána do 15. dubna 1965 na
adresu: Kybernetická komise ČSAV, Vyše
hradská 49, Praha 2.

