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Tanke, sprog og maskine Niels Ole Finnemann Hent PDF "Tanke, sprog og maskine" er en analyse af
computerens symbolske egenskaber. Bogen tager udgangspunkt i de teorihistoriske forudsætninger for den
moderne computer – Ludwig Boltzmanns finitte rum og "manglende information", Alan Turings "universelle

computer" og Claude Shannons informationsbegreb.

Mens disse teorier giver væsentlige bidrag til forståelsen af computeren, slår de dog ikke til – hævder
forfatteren – i beskrivelsen af dens symbolske egenskaber. I stedet anvendes en tegnteoretisk beskrivelse.
Herved kommer computeren til at fremstå som det postmoderne medie for vidensrepræsentation: Den kan

integrere vidensformerne i de moderne samfund med disses lager – og kommunikationsbehov – ikke blot i et
og samme medie, men også i en og samme symbolske udtryksform.

Bogen afsluttes med en epilog om de mulige symbol- og bevidsthedsteoretiske betydninger for opfattelsen af
kunstig intelligens og for den klassiske konflikt mellem det fysiske og det symbolske.

Niels Ole Finnemann (f. 1945) er en dansk medieforsker og forfatter. I 2005 blev Niels Ole Finnemann
Danmarks første professor i internetforskning ved Københavns Universitet. Han står bag en lang række

udgivelser om idehistorie, kultur og kommunikation.
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