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Pensum

• Schartum, Jansen og Tranvik 2017: Digital 
forvaltning – en innføring, kap. 10 og 11

Bildet er tatt av Free-Photos fra Pixabay

https://pixabay.com/no/users/Free-Photos-242387/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1245690
https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1245690


Hovedpunkter i forelesningen

Datamaskiner Programmer Data



Datamaskiner

• En datamaskin er en funksjonsenhet 
som uten menneskelig inngripen 
under selve operasjonen kan utføre 
omfattende beregninger med et 
stort antall logiske og aritmetiske 
operasjoner  på alle typer data

• I praktisk er det i dag ingen mening å 
snakke om én datamaskin; de er 
alltid i flertall ☺

• ..og de er overalt og ikke alltid så 
enkle å oppdage

• ..noen er også virtuelle

• Vi vil her i hovedsak forholde oss 
logisk til datamaskiner, dvs. ikke gå 
særlig inn på ulike faktiske og 
tekniske variasjoner

Bildet er tatt av StartupStockPhotos fra Pixabay

https://pixabay.com/no/users/StartupStockPhotos-690514/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=593313
https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=593313


Noen logiske 
elementer i 

datamaskiner



Maskinvare og programvare

• Lagdelt arkitektur (arbeidsdeling) har vært 
svært viktig for utviklingen
• Maskinvare; de fysiske komponentene som utgjør 

en datamaskin
• Kan bygges ut – oppgraderes eller utvides

• BIOS (Basic Input-Output System); kontrollerer de 
fysiske komponentene

• Programvare
• .. som enkelt kan skiftes ut!

• .. som kan kjøres på forskjellige typer av maskinvare

• .. som kan gjenbrukes uten nye kostnader

Bildet er tatt av OpenClipart-Vectors fra Pixabay

https://pixabay.com/no/users/OpenClipart-Vectors-30363/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=160032
https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=160032


Programmer

• Er rekke av instruksjoner som sammen med innputt (data) 
kommer frem til et resultat.

• Programmet lastes inn i datamaskinens minne slik at 
instruksjonene er tilgjengelige for prosessoren og kan 
kjøres av denne. 

• Kan kategoriseres på flere måter, eksempelvis;
• operativsystemer som er generelle støttefunksjoner for alle 

programmer
• startes og avsluttes automatisk ved oppstart og avslutning av datamaskinen

• applikasjonsprogrammer for eksempel tekstbehandling, tegning, 
regneark, fagsystemer etc.

• nettverksklienter som epostprogrammer, nettlesere osv.

Bildet er tatt av Boskampi fra Pixabay

https://pixabay.com/no/users/Boskampi-3788146/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1873831
https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1873831


Pseudokode, programmeringsspråk, maskinkode

• Pseudokode
• Beskrivelse av programmeringen som er skrevet slik at 

det er mulig å forstå for mennesker.
• Koden utelater detaljer som ikke er nødvendige for at 

mennesker skal forstå algoritmen = uformell skisse
• Skal forstå hva programmet gjør, uavhengig av hva 

slags programmeringsspråk man ellers er vant til å 
bruke.

• Programmeringsspråk
• Formelle, sterkt regelstyrt og knapt vokabular
• Mange ulike typer programmeringsspråk

• Høynivå- og lavnivåspråk 

• Maskinkode
• Den koden som faktisk kjøres i et program
• Maskinkoden etableres ved å oversette (kompilere) 

programmeringsspråk

Bildet er tatt av b1-foto fra Pixabay

Python
C++

VBSQL C#

Assembler COBOL

https://pixabay.com/no/users/b1-foto-2445766/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2327538
https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2327538


Eksempel 
på 
pseudokode 

<variabel> = <uttrykk>

hvis <betingelse>

gjør noe;

ellers

gjør noe annet;

for <variabel> fra <første 
verdi> til <siste verdi> med 
<steglengde>

gjør noe med variabelen;



Skytjenester og virtuelle datamaskiner

• Skytjenester er en betegnelse for 
tjenester som tilbys av tjenere 
(«servere») i eksterne 
tjenerparker tilknyttet internett

• alt fra prosessering og lagring til 
programvare

• Kan kategoriseres
• Infrastructure as a service (IaaS)

• Platform as a service (PaaS)

• Software as a service (SaaS)

• Betydelig forenkling av drift
• Enklere og raskere å skalere 

ressurser

• Backup i seg selv?

• Tilgang på oppdatert teknologi

• Kostnader kan deles mer smidig

Bildet er tatt av Wynn Pointaux fra Pixabay

https://pixabay.com/no/users/wynpnt-868761/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2001090
https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2001090


Skytjenester og virtuelle datamaskiner

• En virtuell datamaskin er en 
datamaskin inne i en faktisk 
datamaskin

• gir sluttbrukeren samme opplevelse 
som de ville hatt på en selvstendig 
datamaskin

• Den kjører i et vindu, på samme 
måte som andre programmer

• En virtuell datamaskin er isolert 
fra resten av systemet

• Innebærer at programvaren som 
kjører på den virtuelle 
datamaskinen ikke kan slippe ut til 
eller manipulere selve 
datamaskinen

• ideelt miljø for å teste andre 
operativsystemer

Bildet er tatt av Wynn Pointaux fra Pixabay

https://pixabay.com/no/users/wynpnt-868761/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2001090
https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2001090


Data og informasjon

• Data 

• Er det fysiske grunnlaget som er bærer 
av meningsinnhold.

• Består av tegn (signaler eller symboler) 
som settes sammen for å markere en 
betydning.

• For eksempel er et ark med trykte 
bokstaver tegn som fremstiller ord og 
setninger som data

• Kontrasten mellom det hvite arket og 
det svarte trykket er det fysiske 
grunnlaget.

• Bokstavene settes sammen etter 
nærmere regler for å fremstår som 
data, f.eks. syntaksregel om at 
mellomrom grupperer flere tegn til ett 
ord.

• Data kan tolkes og gi informasjon

• Person med språkferdigheter leser 
teksten, forstår de abstrakte 
begrepene og setter disse sammen 
med hverandre slik at budskapet til 
teksten kommer frem

Bildet er tatt av Dariusz Sankowski fra Pixabay

https://pixabay.com/no/users/DariuszSankowski-1441456/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1052010
https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1052010


Data og datamaskiner

• Hva kan være data?
• Avgrensningen bestemmes i prinsippet av 

det systemet som de konkrete data er en 
del av.

• Men datamaskiner må forholde seg 
til binære data

• Data som bare bruker verdiene «0» eller 
«1» for å representere meningsinnhold.

• Teknisk løses det i elektronikken med strøm 
som slås på eller som skrus av.

• (Det finnes datamaskiner som forholder 
seg til andre størrelser, f.eks. 
kvantemekaniske fenomener, men disse 
har foreløpig en begrenset anvendelse)

• Forskjellige typer data konverteres 
mellom ulike systemer

Bildet er tatt av Free-Photos fra Pixabay

https://pixabay.com/no/users/Free-Photos-242387/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=336373
https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=336373


Konvertering – lavt nivå

• Tegnsett brukes for å konvertere 
bokstaver og andre tegn til binære 
data.
• Når en person for eksempel 

skriver en epost vil teksten kodes 
til en samling av binære data 
som datamaskinene behandler. 

• Samlingen av binære data 
dekodes til tekst igjen slik at den 
kan leses av personen som 
mottar eposten.

• Det finnes flere standarder for 
slike tegnsett. 
• I tegnsettet UTF-8 blir f.eks. 

bokstaven ‘A’ konvertert til 
binære ‘01000001’.

Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

https://pixabay.com/no/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=948008
https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=948008


Konvertering – høyt nivå

• Beskrivelse av data på et høyere 
nivå innebærer strukturering og 
formalisering av begreper. 

• Det vil si at det lages et system hvor 
bestemte data har én bestemt 
betydning

• Kodingen i systemet vil da 
standardiserer og avgrenser 
bruken og betydningen av 
begrepene. 

class Diagrammer

Bygning Takmateriale

Takstein Takplater Takshingel

Takstein i 
betong

Takstein i tegl

0..*

har

1..*



Formalisering

• Er nødvendig (i en eller annen grad) for å bruke datamaskiner

• Kan forstås ved å se på synonymer av ordet:

• forbehold ; restriksjon ; unntak ; grense ; begrensning ; 
innskrenkning ; regelbinding ; avgrensing ; reduksjon ;

• (https://nb.glosbe.com/nb/nb/formalisering)

• Handler om å gi struktur og utforming gjennom koder og 
formater

• Fritekst har lav grad av formalisering.

• For eksempel har fødselsnummer har høy grad av  formalisering

https://nb.glosbe.com/nb/nb/formalisering


Data som gir informasjon -
semantikk

• Utforming og anvendelse av 
data har stor betydning for 
interoperabilitet 
(samhandlingsevne)

• Semantisk interoperabilitet 
handler om at vi sikrer lik 
forståelse på tvers av ulike 
grenser

• Når det ligger til rette for at 
vi deler samme data i ulike 
systemer kan det utvikles 
informasjonsinfrastrukturer

Bildet er tatt av Arek Socha fra Pixabay

https://pixabay.com/no/users/qimono-1962238/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1495858
https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1495858


Informasjonsinfrastruktur

• Tradisjonelt er infrastruktur i IT 
sett på de som fysiske og 
tekniske løsninger

• F.eks. kabler, rutere etc.

• Kjennetegn ved infrastruktur;
• Åpen og tilgjengelig

• Felles; kan deles av mange

• Tilrettelegger og muliggjør

• Stabil over tid, men utvikles for å 
møte nye behov

• Etter hvert har det blitt mer 
fokus på et nettverk av 
informasjon: 
informasjonsinfrastruktur.

Bildet er tatt av Free-Photos fra Pixabay

https://pixabay.com/no/users/Free-Photos-242387/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1246209
https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1246209


Fra et system til informasjonsinfrastruktur

• Systemer kan bli så vesentlig at de anses som en del 
infrastrukturen
• Det skaper nye typer avhengigheter

• Infrastruktur bygger alltid videre på noe («installert 
base»)
• Forhistorie av tekniske, organisatoriske, rettslige, 

kunnskapsmessige og sosiale strukturer

• Utvikling av informasjonsinfrastruktur er mer 
krevende enn utvikling av enkeltstående systemer



Innsamling av data

• Nye data
• Innhenting fra borger, næringsliv eller andre

• F.eks. webskjema

• Sensorer
• Måler virkeligheten direkte

• Eksisterende data, jf. gjenbruk
• Oppslag i registre

• Datadrevet og lenkede (åpne) data

Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

https://pixabay.com/no/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1307227
https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1307227




Hovedprinsipper for automatiserte systemer

• Transformering av behandlingsregler til 
programkode

• Ofte er grunnlaget rettsregler som er 
basert på tolkning av rettskilder

• Beskrivelse av virkeligheten med formaterte 
data

• Standardiserte data med et gitt (digitalt) 
format

Bildet er tatt av Clker-Free-Vector-Images fra Pixabay

https://pixabay.com/no/users/Clker-Free-Vector-Images-3736/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=312538
https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=312538


Spørsmål og
diskusjon

Bildet er tatt av Peggy und Marco Lachmann-Anke fra Pixabay

https://pixabay.com/no/users/3D_Maennchen-1553824/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2322822
https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2322822

