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Velkommen til Computopia Morten Bay Hent PDF Er det slut med at have et privatliv? Hvad betyder det for
magtbalancen i verden, når solenergi bliver billigere end olie, gas og kul? Hvorfor flyver vi ikke rundt med
jetpacks? Kan man virkelig 3D-printe huse og skydevåben? Skal vi tillade intelligente proteser, som gør

mennesker stærkere? Hvad sker der, hvis Internet-kablerne til Afrika bliver skåret over? For snart fem årtier
siden præsenterede nogle af tidens skarpeste hjerner deres fremtidsvision for verden. De kaldte den for

Computopia. Et utopia, hvor mennesket er omgivet af computere, robotter støvsuger gulvene, fjernsyn er i
3D, aviser og bøger er erstattet af skærme, og hvor vi skaber kunstige reservedele til kroppen. I dag er
Computopia blevet til virkelighed. Men de utopiske tilstande generelt er udeblevet. Og det rejser

spørgsmålene: Er vores fremtidsdrømme for optimistiske? Vil vi nogensinde nå utopien ved hjælp af
teknologien? Med udgangspunkt i en levende beskrivelse af de allerseneste, teknologiske fremskridt stiller
Bay de etiske, politiske og praktiske spørgsmål, som vi endnu ikke har overvejet. Men som vil presse sig på i

de kommende år, hvad enten vi vil det eller ej. Denne bog ruster dig til de kommende års teknologiske
fremskridt. Den giver dig det nødvendige stof til eftertanke, der kan hjælpe dig med at navigere i vores

komplekse verden. Den får dig til at føle dig hjemme i Computopia. Velkommen.

 

Er det slut med at have et privatliv? Hvad betyder det for
magtbalancen i verden, når solenergi bliver billigere end olie, gas og
kul? Hvorfor flyver vi ikke rundt med jetpacks? Kan man virkelig
3D-printe huse og skydevåben? Skal vi tillade intelligente proteser,
som gør mennesker stærkere? Hvad sker der, hvis Internet-kablerne
til Afrika bliver skåret over? For snart fem årtier siden præsenterede
nogle af tidens skarpeste hjerner deres fremtidsvision for verden. De
kaldte den for Computopia. Et utopia, hvor mennesket er omgivet af
computere, robotter støvsuger gulvene, fjernsyn er i 3D, aviser og
bøger er erstattet af skærme, og hvor vi skaber kunstige reservedele



til kroppen. I dag er Computopia blevet til virkelighed. Men de
utopiske tilstande generelt er udeblevet. Og det rejser spørgsmålene:
Er vores fremtidsdrømme for optimistiske? Vil vi nogensinde nå
utopien ved hjælp af teknologien? Med udgangspunkt i en levende
beskrivelse af de allerseneste, teknologiske fremskridt stiller Bay de
etiske, politiske og praktiske spørgsmål, som vi endnu ikke har

overvejet. Men som vil presse sig på i de kommende år, hvad enten
vi vil det eller ej. Denne bog ruster dig til de kommende års
teknologiske fremskridt. Den giver dig det nødvendige stof til

eftertanke, der kan hjælpe dig med at navigere i vores komplekse
verden. Den får dig til at føle dig hjemme i Computopia.

Velkommen.
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