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7. Digital medieteori (Shannon, Turing & Bush)



Medier & datorer – parallella historier



Manovich trycker kring millenieskiftet 
2000 på olika digitala utvecklingslinjer 
bakåt för att förstå ”new media” – dvs, 
en analysmodell som inte blickar 
framåt. 

Utgångspunkten tas i 1830-talet hos 
Daguerre (fotografi) och Babbage  
(Analytical engine) för att skissera den 
mediala och datalogiska utvecklingen 
vilka löper parallellt fram till cirka 1970 
– varefter de alltmer glider samman. 
Datorn framstår därefter alltmer som 
ett universalmedium med förmåga att 
simulera alla andra medieformer.

Medier & datorer – parallella historier
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D. Informationsteori & cybernetik



Informationsteori & cybernetik

Dessa teoribildningar är inte mediala i strikt bemärkelse – snarare 
datalogiska. Men givet de senare årens medieutveckling där (i princip) 
alla medier är kod, så tillhör såvä informationsteori som cybernetik ett 
slags för-digitala teoribildningar som på högst olika sätt studerar 
datalogiska modeller – vilka ligger till grund för ”den digitala 
utvecklingen”.



Claude Shannon



Claude Shannon

Shannon började under andra världskriget att använda termen bit – en 
förkortning för binary digit – som informativ måttenhet. Shannon lär 
ha plockat upp den när han arbetade på telefonibolaget Bell Labs; 
telefoningenjörer talade där om ”information” som ett sätt att mäta 
datamängder i telefonsamtal.  

Begreppet information har alltså sin upprinnelse i den mänskliga 
rösten. I Shannons tappning blev en bit till en enhet för den 
information som ett utfall av en slumpmässig händelse genererade: ”a 
unit for measuring information”. 



Claude Shannon

Shannon betraktas ofta som en genial och egensinnig datapionjär. 
Som elektronikstudent under 1930-talet var han bland annat assistent 
åt Vannevar Bush på MIT där han och andra konstruerade en analog, 
mekanisk dator.  

Det var också då Shannon skrev magisteruppsatsen, ”A Symbolic 
Analysis of Relay and Switching Circuits” (1937), i vilken han 
kombinerade boolsk algebra med rigorös elektronisk logik, ett 
koncept som alltsedan dess ligger till grund för det mesta inom 
elektronisk datadesign. Studentuppsatsen omtalas ibland som den 
viktigaste och kanske mest berömda under hela 1900-talet.











Claude Shannon

Shannon lanserade i sin uppsats ett strikt ingenjörsmässigt synsätt på 
information. Han brydde sig inte ett dugg om vad den information 
han mätte egentligen betydde, eller vad den hade för kulturell 
innebörd. Sådana variabler försvårade nämligen undersökningens 
exakthet.  

”Frequently the messages have meaning; that is they refer to or are 
correlated according to some system with certain physical or 
conceptual entities. These semantic aspects of communication are 
irrelevant to the engineering problem.” 











Informationsteori & teknik



Dessa 1950-taletsidéer kring information, system och kontroll 
griper alla tillbaka på utecklingen av datamaskiner – vilken allt 
sedan andra världskriget får allt högre intensitet. Följer man Kittler 
är det kriget – ett informationskrig som drastiskt accentuerar den 
datalogiska utvecklingen.

Cybernetik, informationsteori & datorer







I Bletchley Park utanför London knäcker Alan Turing den tyska 
Enigma-apparaten – genom en än mer sofistikerad apparat, 
The Bombe. ”The bombe searched for possible correct 
settings used for an Enigma message – rotor order, rotor 
settings and plugboard settings”. För varje sådant tillstånd 
(setting) fanns 10 upphöjt i 19 varianter – eller 10 upphöjt i 22 
varianter – det vill säga, närmast en oändlig variation som 
enbart en maskin kude räkna fram.

Alan Turing & kryptoanalys







I ”On Computable Numbers” formulerar Turing den teoretiska 
grunden för all modern datateknik – i form av en hypotes. Turings 
bidrag till matematikens teori är, i korthet, en kombination av 
mekanik och talteori – ”shockingly industrial”, enligt samtidens 
Cambridgematematiker. I artikeln definierade han en abstrakt 
maskin, senare kallad Turingmaskin, som han förmodade kunde 
utföra varje räkneoperation som en människa eller en maskin var 
kapabel att hitta på.

Turing – maskin & test



Turing tänkte sig en helt abstrakt maskin – Turingmaskinen – vars 
låda kunde läsa och skriva på en tänkt remsa indelad i rutor. I 
varje ruta skrevs antingen 1 eller 0, eller så kunde rutan förbli 
blank. Turingmaskinen var alltså helt rudimentär, men utgjorde 
likafullt prototypen för den moderna datorn. 

Turing – maskin & test



I artikeln ”Computing Machinery and 
Intelligence” från 1950 lanserade han 
v i d a r e i d é n o m d e t s å k a l l a d e 
Turingtestet. I testet konverserar en 
domare genom en terminal dels med en 
människa, dels med en dator. Om 
domaren inte på ett tillförlitligt vis kan 
avgöra vilken konversationspartner som är 
människa och vilken som är dator anses 
den senare ha klarat testet. Det vill säga, 
om en person är oförmögen att skilja ett 
datasystems handlande från det beteende 
som en människa uppvisar, så måste detta 
system anses vara intelligent.

Turing – maskin & test



”it is not altogether unreasonable 
to describe digital computers as 
brains […] I think it is probable for 
instance that at the end of the 
century it will be possible to 
programme a machine to answer 
questions in such a way that it will 
be extremely difficult to guess 
whether the answers are being 
given by a man or by the 
machine.”  

BBC-föredrag 1951, ”Can Digital 
Computers Think?” 

Turing – maskin & test
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På ett generellt plan har det funnits tre sätt att beskriva 
informationssamhällets framväxt, och datorns el ler 
datoriseringens historia. För det första existerar det en teknisk 
och vetenskaplig berättelse kring vakuumrör, reläer och 
transistorer – vilken sedermera uppgraderas till att handla mer 
om mjukvara och algoritmer.  

Långt mer populär är datorns ekonomiska historia; en 
berättelse om rikedom och förmögenheter som vinns – och 
förloras – med försäljning och marknadsföring av datorn och 
dess programvara som ständig ledstjärna.  

Slutligen finns det en mer visionär datorhistoria med fokus på 
innovationer och datalogiskt nytänk, ett slags datorns 
idéhistoria.
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Mediehistorien som digital datahistoria

Den digitala utvecklingen ses oftast som blixtsnabb – samtidigt 
har datorn varit ett tämligen trögt medium, som funnits alltsedan 
1940-talet. 

I ett övergripande mediehistoriskt perspektiv har datorer ompro-
grammerats från att vara siffermaskiner som processar data – till 
att bli kreativa verktyg för hur data gestaltas.  

Icke desto mindre har datorn alltid betraktats som ett 
framtidsmedium – vilket också gäller vår samtida diskurs kring 
digitalisering, vilken i regel beskrivs som en framtidsbildande 
teknik.













Utvecklandet av så kallad von-Neumann-arkitektur i form av en 
modell för hur en dator praktiskt fungerar – till skillnad från 
Turings hypotetiska maskin – som under nästan ett halvt sekel 
utgjorde grunden för all datarkitektur.  

Datorn skulle för det första vara programmeringsbar, inte 
hårdkodad som tidigare via fysiska kopplingar och reläer. För det 
andra skulle data och program båda lagras i datorns minne – 
för att kunna återanvändas i olika sammanhang för olika uppgifter. 

Redan här uppstår såtillvida idéer och föreställningar att datorer 
inte enbart var siffermaskiner – såsom de exempelvis kommer till 
uttryck hos Bush och hans Memex-apparat.

John von Neumann



Bush & Memex







Bush & Memex
Den hypotetiska Memex-apparaten var en sorts avancerad 
mikrofilmsläsare med tusentals rullar fotograferat vetande – 
vilken därför inte sällan betraktats som föregångare till dagens 
webb.  

Memex var dock egentligen ett maskinärt försök (om än påhittat) 
att i skalbar form bemästra och hantera överflöd av information 
– och kopplingen till Google är här uppenbar. Bush hyste en en 
rädsla för att betydande kunskap skulle gå förlorad på ett närmast 
banalt sätt därför att ingen hittade fram till resultaten. Gregor 
Mendel – en herre som brukar betecknas som genetikens fader – 
och hans experiment med ärtsorter var till exempel länge 
förlorade för eftervärlden eftersom resultaten inte distribuerades 
på ett adekvat sätt.





Bush & Memex

På ett snarlikt sätt oroade sig Bush 1945 (då han lanserade sin 
Memexmaskin) för den situation av bristande vetenskaplig 
överblick som uppstått bara under hans levnad.  

Men, tillade han, ”svårigheten är inte så mycket att vi publicerar 
otillbörligt med hänsyn till omfattningen och mångfalden av 
dagens intressen, snarare att publiceringstakten ökats långt 
bortom vår nuvarande användningsförmåga”.  

”To make real use of the record”, var trots allt vetenskapens 
kungstanke, och då fick inte tidigare resultat vara om intet – och 
framför allt inte tappas bort. 
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