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Begrepet er brukt om all data-teknologisk kommunikasjon gjennom satellitter, uansett om det er 

romfartøy som sender satellitt-bilder, info, til oss mens de er på vei mot nabo-soler, mellom måne, jord, Mars, 

og videre for alt i kabler og antenner, radiosignaltransport, der digitale funksjoner er informasjons-signalene. 

I hovedsak vil vi mene at informasjonsenheter, slik som Google, Yahoo, Face-book, også e-mail-

kommunikasjon som statelige og private bedrifter, samt person-grupper har som formidlingstjeneste med 

hverandre over denne posten, og videre alle konferanse- og nyhets- samt lære-programmer og underholdning, 

spill, virker slik. Man kan være alene om å bygge opp sitt kyber-space.  

Men cyber-Space menes også om all teknologi knyttet til dette som hjelpemidler for kropper og 

organer og deres kommunikasjon med omverden hjerne eller overvåknings-systemer. Cyber-Space kan sies å 

ha størst tyngde som konferanse-kanaler, uansett om dette er militært, offentlig, privat, eller hemmelige 

tjenester, lov og orden. Organisasjons-kommunikasjon, lovlig og kriminelt. Overvåkning av planetens 

økologiske systemer er et slikt funksjonelt og viktig system, og kan ha stor politisk og privat betydning.  

Å bygge en stadig nyere innsikt- og kommunikasjons-verden for problemer og løsninger på alle 

saksforhold, og utvikle dette til en egen verdensstruktur for informasjon er et interessefelt og praktisk 

pågående arbeid. En visuell veiledningsverden som kan gi fantastiske muligheter og resultater. Stadig mer 

aktuelt, og i dag foregår økonomisk og saboterende krigføring med alvorloge konsekvenser via slik 

teknologisk oversikt og dataangrep.  

Kan ramme hva som helst, bedrifter, energistasjoner, bank-, offentlige og private datasystemer, 

sikkerhetssystemer, og kriseberedskapssentre. Hacking, jamme, andre indirekte sabotasjevirkninger via data. 

Også politisk som regjeringsavlytting og regjeringspåvirkende propaganda, eller falske publikasjons-

informasjoner. Hele internett er involvert i cyber-space-systemer og stadig mer ac den biologiske helse-

system-funksjonen. Se informatikk og media-fag. Programmering og EDB-styring. 

 

Som det står i Bokmålsordboka, betegner forleddet cyber- ‘noe som er forbundet med en kunstig 

virkelighet knyttet til datateknologi’, men det kan også vise til data og Internett mer allment. Den mest kjente 

sammensetningen er cyberspace eller kyberrommet. 

I den betydelig eldre fagbetegnelsen kybernetikk er skrivemåten kyber-obligatorisk. Kybernetikk er 

‘vitenskapen om styring og regulering av kompliserte systemer, for eksempel levende organismer, maskiner 

og samfunnssystemer’ (Bokmålsordboka). Ordet er dannet etter det gammelgreske kybernetes ‘styrmann’. 

Allerede i Aschehougs konversasjonsleksikon fra 1952 er kybernetikk skrevet med k-. Noen år etter vedtok 

Dansk Sprognævn og Norsk språknemnd at offisiell skrivemåte skulle være med k-, mens svenskene 

valgte cybernetik. 

De siste tiårene har vi fått mange flere ord med forleddet cyber-/kyber-. Den norske staten har til og 

med fått et eget cyberforsvar mot trusler i det digitale rom. I mange av sammensetningene er det nå 

skrivemåten cyber- som dominerer, men valget av skrivemåte kan være litt avhengig av 

etterleddet. Cyberspace er oftest skrevet som på engelsk med c, mens det fornorskede kyberrom helst får 

skrivemåten med k.  

Ifølge rettskrivingsnormen kan vi nå velge enten cyber- eller kyber- som forledd i nye sammen-

setninger. Vi kan altså velge om vi vil skrive kyberspace eller cyberrom, og like 

ens cyberangrep eller kyberangrep. 

https://altet.no/index.html
https://snl.no/cyberspace
https://snl.no/kybernetikk
https://www.nb.no/items/638283ff9f69e3880fdcc4474c8dd679?page=435&searchText=kybernetikk
https://forsvaret.no/cyberforsvaret


 

Cyborgology 

• Bionics 

• Biomimicry 

• Biomedical engineering 

• Brain–computer interface 

• Cybernetics 

• Distributed cognition 

• Genetic engineering 

• Human ecosystem 

• Human enhancement 

• Intelligence amplification 

• Whole brain emulation 

Theory 

• Cyborg anthropology 

Centers 

• Cyberpunk 

• Cyberspace 

Politics 

• Cognitive liberty 

• Extropianism 

• Morphological freedom 

• Singularitarianism 

• Techno-progressivism 

• Transhumanism 

Related articles 

• Cyborg art 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bionics
https://en.wikipedia.org/wiki/Biomimicry
https://en.wikipedia.org/wiki/Biomedical_engineering
https://en.wikipedia.org/wiki/Brain%E2%80%93computer_interface
https://en.wikipedia.org/wiki/Cybernetics
https://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_cognition
https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_engineering
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_ecosystem
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_enhancement
https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence_amplification
https://en.wikipedia.org/wiki/Whole_brain_emulation
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyborg_anthropology
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberpunk
https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_liberty
https://en.wikipedia.org/wiki/Extropianism
https://en.wikipedia.org/wiki/Morphological_freedom
https://en.wikipedia.org/wiki/Singularitarianism
https://en.wikipedia.org/wiki/Techno-progressivism
https://en.wikipedia.org/wiki/Transhumanism
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyborg_art

	Kyber-Space, Kyber-rommet, kyber-verden, Cyber-Space

