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ZPRÁVY (NEWS)/KYBERNETIKA-22 (1986), 1 

2. mezinárodní sympozium 
o systémové analýze a simulaci 

Akademie věd NDR a zejména její Ústřed
ní ústav pro kybernetiku a zpracováni in
formací má bohatou tradici v aktivitě týka
jící se rozvoje systémové analýzy a simulace — 
kromě vnitrostátních akcí existuje např. 
časopis Systems analysis and simulation, 
vydávaný v Akademie-Verlag s mezinárodní 
účastí v redakční radě. A tak nepřekvapuje, 
že po prvním mezinárodním sympoziu o systé
mové analýze a simulaci v roce 1982 následo
valo poslední týden v srpnu 1985 sympozium 
druhé pořádané rovněž v hlavním městě NDR 
Berlíně (předběžné oznámení viz Kybernetika 
č. 5/1984). 

Jestliže se na první sympozium sešlo dosti 
příspěvků, na druhé to už byl téměř nezvládnu
telný počet: kolem Styř set referátů bylo roz
děleno do sedmi paralelních sekcí. Spektrum 
příspěvků bylo velmi široké — nejen od systé
mové analýzy k simulaci (syntéza obojího se 
téměř nevyskytovala), ale i od systémové 
analýzy k nejrůznějším systémovým oborům 
a od simulace k programování a technickému 
vybavení poSítaSů. Zajímavé byly i přehledné 
přednášky, na nichž byli účastnici informováni 
o aktivitě různých orgánů, především Mezi
národního institutu pro aplikovanou systé
movou analýzu (IIASA), který se zaměřuje 
na řešení celosvětových problémů (války, 
potravní krize, energetické problémy, zne
čištění ovzduší a vod atd.). Sovětský delegát 
v této instituci informoval o její aktivitě, a 

nevynechal ani konkrétní spolupráci s ČSSR. 
Referáty v sekcích byly zhruba rozděleny 

do jistých tématických okruhů, z nichž nejmé
ně nejasné byly aplikace v energetice, aplikace 
v ekologii a vodohospodářství a simulace 
poSítaSů na jiných poSítaSích. Zazněly i aktu
á l n í — a někdy protichůdně formulované — 
ideje týkající se syntézy s umělou inteligencí, 
využití paralelních výpočetních systémů, vývoje 
matematických metod a adaptivních simulač
ních systémů a je potěšující, že východisko 
z protichůdně znějících formulací už např. 
českoslovenští odborníci v simulaci objevili 
a prakticky použili při řešení konkrétních 
problémů — jde např. o báze znalostí, z nichž 
se tvoří simulační modely i operace s nimi, 
definice simulaSních systémů v objektově 
orientovaném programování, využití matemati
ky za základ jednotné teorie simulace Si práce 
s technikou druhé generace, jež je na úrovni 
požadavků pro výpočetní techniku čtvrté 
až páté generace. 

Sympozium přineslo řadu informací — 
teoretických i aplikačních, speciálních i po
všechných, odborných i organizačních. Pořa
datelé z NDR se tímto již druhým mezinárod
ním setkáním úspěšně zařadili do systému 
mezinárodních akcí v oboru simulačních 
modelů, spolu s Maďarskou lidovou republi
kou (Eger 1984) a Československém (Praha 
1983 a řada dalších akcí zaměřených na simu
laci v biologii a medicíně). Bohatá náplň 
sympozia ukázala, že jeho tématika se bude 
v blízké budoucnosti ještě více rozšiřovat. 

Evžen Kindler 
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