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sant og usant i
maskinenes verden

Av Jan Tore Lønning

D

atamaskiner forholder seg bare til 0-er og 1-ere»,
hører vi ofte. Er det da noen plass til begreper som
« sannhet? Det enkleste svaret er at vi kan sette sant lik 1
og usant lik 0.

Totallsystemet
La oss først se litt nærmere på påstanden om at maskinen
bare forholder seg til 0 og 1. Internt bruker maskinene totallsystemet, også kalt det binære tallsystemet, for regning.
I stedet for å telle 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, …, teller en i totallsystemet 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110,… Oversettelsen fra
totallsystemet til desimaltallene gjøres ved toerpotenser.
Et binært tall som 10011 svarer til 1 × 24 + 0 × 23 + 0
× 22 + 1 × 21 + 1 × 1 = 16 + 2 + 1 = 19 i titallsystemet.
Regnereglene for totallsystemet er som for titallssystemet,
blant annet med tall i minnet ved addisjon. Det som i desimalsystemet ser ut som 19 + 14 = 33 blir i totallsystemet
10011+1110=100001.
Selv om det finnes flere forløpere, tilskrives gjerne
totallsystemet geniet Gottfried Wilhelm Leibniz (16461716). En av Leibniz’ gjennomgående ideer var at utviklingen av gode notasjonssystemer var avgjørende. Leibniz
og Newton utviklet hver for seg integral- og differensialregningen – dagens kalkulus som alle matematikk- og
«science»-studenter må gjennom. For Leibniz var en god
notasjon avgjørende for hans bidrag, og denne notasjonen
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ligger til grunn for notasjonen som brukes i dag.
Leibniz utviklet også en regnemaskin. For oss i dag er
det kanskje ikke imponerende at den kunne utføre multiplikasjon og divisjon i tillegg til addisjon og subtraksjon.
(Andre maskiner på den tiden kunne bare utføre de to siste
regneartene.) Men det er langt i fra opplagt – i hvert fall
ikke for meg – hvordan en slik maskin skal konstrueres.
Maskinen var basert på roterende hjul med tagger (avanserte tannhjul) og maskinen kan i dagens terminologi beskrives som en digital maskin.
Leibniz’ interesse for notasjonssystemer og regnemaskiner kommer til uttrykk i hans store visjoner om et universelt språk (Characteristica universalis) og en universell
maskin (Calculus ratiocinator). I det universelle språket
skulle all mulig kunnskap kunne beskrives på en transparent måte, og med den universelle maskinen skulle en
kunne regne på disse representasjonene. Ved uenighet, for
eksempel i diplomatiet, skulle en så kunne regne seg frem
til konklusjoner som ingen ville være uenige i. Leibniz’
drøm ikke bare inkluderer dagens universelle datamaskin – den går langt forbi den. Et vesentlig punkt i denne
drømmen er at kunnskap kan formaliseres og – ikke minst
– at en kan regne på disse representasjonene.
Tilbake til de binære tallene. Det finnes mange andre
tallsystemer, som romertallene, der seks skrives VI og nittini skrives IC. Vi beskriver de samme tallene med ulike
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tallsystemer, og vi kan enkelt gjøre om mellom dem. Men
titalls- og totallsystemene har klare fordeler sammenliknet
med andre tallsystemer når vi skal regne med dem, siden
de er posisjonssystemer og bruker sifferet 0. Sammenliknet
med titallsystemet utmerker totallsystemet seg ved å være
enklere – det bruker færre sifre. Men det er også en kvalitativ forskjell, noe som var viktig for Leibniz. Forskjellen
mellom 1 og 0 er – ganske enkelt – forskjellen mellom noe
og ingenting, forskjellen mellom at noe er eller ikke er. I
stedet for å si at maskinen bare opererer med 1 og 0, vil det
være like korrekt å si at maskinen bare opererer med noe og
intet, eller med sant og usant, der sant er det samme som
at det er sant at det er noe. De følgende representasjonene
er alternative notasjoner for det samme binære systemet:
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Fysisk forankring
En datamaskin er en konkret fysisk innretning. Hva vi
beskriver som en 1 eller 0 i vår beskrivelse av maskinen
refererer til en bestemt fysisk posisjon som kan være i en
av to tilstander, for eksempel kan en magnetisk kjerne være
rettet i en av to retninger.
Ofte blir sannhet betraktet som en form for korrespondanse mellom et språklig uttrykk på den ene siden og
et (fysisk) forhold på den andre siden. Utsagnet blir sant
hvis det korresponderer med saksforholdet og usant hvis
det ikke gjør det. På dette laveste representasjonsnivået i
datamaskinen er sannhet annerledes. Den er ikke en relasjon mellom en representasjon og et forhold, men snarere
en identitet mellom dem. Bitet 1, eller sant, er det samme
som at et bestemt fysisk forhold opptrer. Det kan ikke bli
usant.
Boolsk algebra
Leibniz kom aldri til å utvikle sitt universelle språk. Den
som har fått æren av å utforme logikk som kalkyle, som
matematikk, er George Boole (1815-1864), omtrent midt
imellom Leibniz’ og vår tid. Booles’ hovedverk hadde den
ubeskjedne tittelen The Laws of Thought (1854), og hans
mål var å utforske nettopp disse «tankens lover»; å etablere
et symbolspråk for dem med en kalkyle som kunne danne
grunnlag for logikk som vitenskap. Men det språket og
den kalkylen Boole utviklet, var svært beskjedne sammenliknet med Leibniz’ visjoner.
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Boole så at predikater kan organiseres som et algebraisk system som oppfører seg lovmessig. Her kan A,
B og C stå for hvilke som helst predikater, f.eks. engelsk,
kvinne og ung. Da symboliserer AB engelsk kvinne og CAB
symboliserer ung engelsk kvinne. Symbolet + uttrykker en
disjunksjon, slik at B+C vil stå for kvinne eller ung, og symbolet - uttrykker en negasjon slik B-C står for kvinne som
ikke er ung. Boole observerte lovmessigheter som
AB = BA
(AB)C = A(BC)
A(B+C) = (AB+AC)
A(B-C) = AB-AC
Denne logiske kalkylen har mye felles med vanlig tallregning med addisjon og multiplikasjon. Boole introduserte
også en 0 og en 1 med liknende egenskaper som ved multiplikasjon, og som tolkningsmessig stod for ingenting og
universet.
0A = 0
1A = A
A+0 = A
Det er likevel forskjeller fra de tilsvarende regneartene
mellom tall som at
AA = A
A+A = A
A+1 = 1
Det algebraiske systemet er siden blitt hetende boolsk
algebra.
Neste skritt for Boole var å observere at det samme
systemet også beskriver utsagn, at de har tilsvarende egenskaper, når AB symboliserer A og B, A+B symboliserer A
eller B og 1-A symboliserer ikke A. For utsagn blir det naturlig å identifisere 1 med sann og 0 med usann, og dette er
de eneste verdiene utsagn kan ha. Boole viste at vi kunne
regne med sannhetsverdier på liknende måte som med tall.
Boolske kretser
Booles logikk spiller en avgjørende rolle innenfor design av
maskinvare («hardware»). En digital krets kan ses på som
en realisering av en boolsk sannhetsfunksjon. Omvendt
kan sannhetsfunksjoner brukes til å beskrive digitale kretser. En strømførende ledning svarer til 1, sant, mens en
ledning som ikke fører strøm, svarer til 0, usant. Spesifikke
«logiske» porter svarer til de utsagnslogiske konnektivene.

Artikkel

En AND-port har to ledninger inn og en ledning ut. Den
fører strøm ut bare hvis det er strøm på begge de to ledningene som går inn. For en OR-port er det tilstrekkelig at
det er strøm på en av ledningene som kommer inn, mens
en NOT-port har en ledning inn og en ut, og fører strøm
ut hvis og bare hvis det ikke kommer strøm inn. Med
slike porter vil for eksempel den lille kretsen i (figur 1)
svare til utsagnet (A ˄ ¬B) ˅ (B ˅ C). Da blir sannhet ikke
bare noe som kan representeres fysisk og regnes med i en
formell kalkyle, det blir også noe som kan prosesseres av
en fysisk maskin.
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Programmering
Så langt har vi betraktet datamaskinen på det laveste nivået
og hvordan sant og usant svarer til enkle lagerceller eller
strømførende ledninger. De færreste som bruker datamaskinene forholder seg til dette nivået. Det er mange lag i
en maskin hvor høyere lag kan reduseres til lavere lag. For
en programmerer i et typisk moderne høynivåspråk (for
eksempel Python) kan det se ut som i (figur 2).1
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Dette er en del av et program som beregner om en student er berettiget til reisestipend fra Lånekassa eller ikke,
og i så fall hvor mye hun skal få.2 Det er to typer symboler i
et slikt program. Symbolene som er vist i fete typer, som if,
not, and, else, return, har en fast betydning bestemt av programmeringsspråket i likhet med + og =. De andre symbolene, som avstand, behov og bor_med_foreldre, er variable
som er innført av programmereren for dette programmet.
De likner på variable i matematikk eller i utsagnslogikk.
Under kjøring av programmet vil en variabel ha en verdi,
f.eks. et tall. Det spesielle med variable i dataprogrammer,
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i f ( not b o r m e d f o r e l d r e and
( 2 0 1 6 − f o e d s e l a a r ) <= 25 and
a v s t a n d >= 6 3 0 ) :
behov = 3 0 0 ∗ 1 . 7 2
i f a v s t a n d <= 1 5 0 0 :
behov += ( avstand −300) ∗ 0 . 9 5
else :
behov += 1 2 0 0 ∗ 0 . 9 5
behov += ( avstand −1500) ∗ 0 . 3 4
return 4∗ behov − 3314
else :
return ” I k k e noe s t i p e n d ”

(Figur 2)
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(Figur 1)

sammenliknet med variable i matematikk eller i logikk,
er at en variabel vil kunne skifte verdi underveis. Ser vi på
linje 4, behov = 300*1.72, skjer det to ting.3 For det første
multipliserer maskinen sammen tallene 300 og 1.72 som
gir 516.0. Dette er effekten av symbolet *. For det andre
setter den verdien av variabelen behov til dette tallet. Dette
er effekten av symbolet =.4 I linje 6 øker vi innholdet i
behov med resultatet av å regne ut (avstand - 300) * 0.95.
Men mest interessant for oss er det som skjer for eksempel
i linje 5. Her sammenlikner regneenheten innholdet av
avstand med tallet 1500 og returnerer en av verdiene True
eller False. Hva den så gjør videre, avhenger av resultatet.
Hvis verdien er True, utføres linje 6, hvis False, utføres linjene 8 og 9.
I programmeringsspråket opererer vi med ulike typer
tall, som float for desimaltall og int for heltall. Ved siden av
disse er bool en egen type. I programeksempelet vil avstand
og behov være variable av typen float, mens bor_med_foreldre vil være en variabel av typen bool. Mens det er ubegrenset mange ulike tall og verdier som en tallvariabel kan
ta, er det bare to mulige verdier for noe av type bool: True
eller False. På liknende måte som maskinens regneenhet
jan tore lønning
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kan multiplisere sammen 300 og 1.72, kan den regne ut
sannhetsverdien av 27 < 25 og returnere en verdi, True
eller False. Et program kan også ta vare på slike verdier på
samme måte som tall og lagre dem i variable som i

ung = (alder <= 25)
Her får variabelen ung av typen bool verdien True hvis og
bare hvis variabelen alder inneholder et tall mindre enn
eller lik 25. For programmeringsspråket er True og False
størrelser som det kan regne på, og som det forholder seg
til omtrent som til tall.
Representasjon og det representerte
Vi bruker datamaskiner til å gjøre beregninger om verden
rundt oss. Vi kan bruke programmet over til å beregne om
en bestemt person, Kari Nordkvinne, er berettiget til reisestøtte eller ikke. Vi legger inn opplysninger om henne,
som at foedsels_aar = 1994 og at bor_med_foreldre = False.
Disse representasjonene i maskinen forholder seg til den
ytre virkeligheten omtrent som utsagn i vårt daglige språk
forholder seg til virkeligheten. De kan være korrekte eller
gale, eller med andre ord sanne eller usanne. Setningen
Kari er født i 1994 er sann hvis hun ble født i 1994, men
usann hvis hun ble født i 1990. På samme måte kan påstanden foedsels_aar == 1994 være sann eller usann om
den virkelige verden. Hvis Kari er født i 1990, men har
opplyst at hun er født i 1994, og vi har lagt inn 1994
som verdien til foedsels_aar, så vil maskinen evaluere foedsels_aar == 1994 til True. Men det betyr ikke at det er
sant. På liknende måte som at vi mennesker kan ha gale
oppfatninger, kan også en maskin ha det.
Beregninger og bevis
En datamaskin utfører beregninger. Et program er en serie
av instruksjoner til maskinen. Maskinen kan settes til å
utføre programmet. Underveis vil den lage nye representasjoner og endre representasjoner. Når maskinen skal utføre
addisjonen 10011+1110, vil den et sted lage en ny representasjon 100001. Maskinen endrer sine fysiske representasjoner. Samtidig skal den nye representasjonen, 100001,
beskrive det samme som den gamle, (10011+1110).
Tilsvarende gjelder for boolske uttrykk. Maskinen kan
gjøre om (A ˄ B) ˅ (A ˅ ¬B) til A fordi de alltid vil ha
samme sannhetsverdi.
Etter Boole ble logikken utviklet videre av blant andre Gottlob Frege (1848-1925) til å kunne behandle langt
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mer kompliserte sammenhenger. Sentralt i logikken står
begrepet gyldig slutning. En slutning er gyldig hvis konklusjonen blir sann under enhver omstendighet der alle
premissene er sanne. Et bevis er en syntaktisk omforming
fra premisser til konklusjon, og for at et bevissystem skal
være sunt, må alle konklusjonene det trekker være sanne
hvis premissene er det. Datamaskinens utføring av et program kan langt på vei betraktes som en utføring av et matematisk logisk bevis. Det skal føre oss fra sannheter til
sannheter. Ser vi på de tre første linjene i programmet i (figur 2), så kan bor_med_foreldre ha verdien True eller False,
foedsel_aar kan være et hvilket som helst tall og det kan
avstand også. Men hvis bor_med_foreldre har verdien False,
foedsel_aar har verdien 1994 og avstand verdien 1000, så
skal en korrekt maskin evaluere det sammensatte uttrykket til True og gå videre og beregne hvor stor støtten skal
bli i linje 4.
Feil
For at vi skal kunne stole på en beregning, må den være
korrekt. Den må gi riktig resultat gitt de opplysningene vi
mater den med. Det som kommer ut, skal være sant hvis
det vi setter inn er sant. Kan vi være sikre på at det er slik?
Feil kan oppstå på mange nivåer. Det kan være feil
på maskinvare eller strømbrudd. Men i tillegg til de rene
maskinfeilene, kan det være feil i programmene som er
skrevet av mennesker. Et program er ment å være en serie instrukser som til sammen får maskinen til å løse en
oppgave. Intensjonen for hva programmet skal utføre, er
klar nok. Men som oftest sniker det seg inn feil når en
skriver et program. En kan forveksle to variable a og b,
en kan glemme et innrykk, eller komme til å sette et ulikhetstegn gal vei, eller forveksle fot og meter osv. En stor
del av en programmerers arbeid består i å rette slike feil
og teste ut programmene før de blir tatt i bruk. Men det
er alltid en risiko for at feil ikke blir oppdaget. Dette kan
være feil som ser tilforlatelige ut, men som kan bli kritiske
når forholdene programmet blir brukt under er et annet
enn de det ble testet ut for. Et eksempel er det forventede
år-2000-problemet i 1999, der mange program bare opererte med to sifre for et årstall og forutsatte at det var på
1900-tallet. Problemet ble mindre alvorlig enn antatt fordi
en var klar over det på forhånd. Andre eksempler er satellittoppskytninger som går galt av uforklarlige grunner, og
der en ikke får en ny sjanse til å rette opp feilene.
En datamaskinberegning er ment å være korrekt. Men
det er alltid en sjanse for at vi har gjort feil i byggingen av
maskinen eller i instruksjonen vi gir den, slik at de svarene
vi får likevel ikke er korrekte.
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Numerisk nøyaktighet
For noen beregninger leverer maskinene svar som ikke er
100 % korrekte, ikke helt sanne. Maskinen må gjøre avrundinger som aldri vil bli helt nøyaktige. Maskinen presenterer et svar som desimaltall og kan bare ta med et visst
antall sifre. For et tall som pi, vil dette aldri kunne bli noe
annet enn en tilnærming, 3,14159… Vi tar med så mange
desimaler som vi trenger for at resultatet skal bli nøyaktig
nok for det formålet vi skal bruke det for. Optiske instrumenter krever en annen nøyaktighet enn en bygningssnekker, der millimeter gir tilstrekkelig nøyaktighet.
Det er også oppgaver som er slik at vi ikke har metoder
for å regne oss frem til helt riktig resultat. For eksempel
viste den norske matematikeren Niels Henrik Abel (18021829) at det ikke finnes noen metode for alltid å finne
løsningene av en femtegradslikning. Men det finnes numeriske metoder som lar oss finne nesten riktige løsninger
– så nær de riktige løsningene som vi bare måtte ønske.
Strengt tatt vil ikke de løsningene maskinen gir oss, være
sanne i absolutt forstand, men de vil være korrekte nok for
alle praktiske formål.
Induksjon og sannsynligheter
Datamaskinene kan også gjøre en annen type feil. Hvis du
merker opp bildene av lille Ola med navnet hans, kan datamaskinen i kameraet eller telefonen din foreslå at bilder
du ikke har merket opp, også er bilder av Ola. Ofte vil den
ha rett, men den vil også kunne gjøre feil. Facebook foreslår nye venner til deg. Ofte er det mennesker du har vært
i kontakt med, men Facebook kan også gjøre feil og foreslå personer du aldri har hørt om. Billedgjenkjenningen
og vennegjenkjenningen er basert på maskinlæring. På
grunnlag av modeller og tidligere observasjoner – ofte
svært mange slike – prøver maskinen å generalisere, å se
mønstre og så bruke disse til å si noe om nye observasjoner. Implisitt sammenlikner maskinen en observasjon med
tidligere observasjoner og prøver å klassifisere på grunnlag
av det. Når maskinen ser et nytt bilde, vil den beregne en
sannsynlighet for at dette er et bilde av Ola. Er det 35 %
sjanse for det, eller er det 90 % sjanse? Noen systemer returnerer sannsynlighetene direkte. Andre systemer vil gi en
konklusjon og si at det er et bilde av Ola hvis sannsynligheten for dette internt er større enn 50 %. Slik vil denne
klassifikatoren snakke sant en viss andel av gangene den
foreslår en billedmerking, kanskje 75 %; og snakke usant
25 % av gangene.
Denne typen systemer spiller en større og større rolle
i alt vi omgir oss med. Selv om disse systemene ikke gjør
noen feil i selve beregningene, har de en omtrentlig omgang med sannheten.

samtale & kritikk

spalter

brev

Hva er sant?
Vi har sett at begrepet sannhet opptrer på flere forskjellige
måter i møtet med datamaskinene. For det første er den
absolutte basis for en digital datamaskin forskjellen mellom at noe er (sant) og det motsatte.
På høyere nivåer i maskinen er det et skille mellom to
nivåer av sannhet. Det ene er det interne nivået: det maskinen «oppfatter» som sant. Dette er måten utførelsen av et
program evaluerer et logisk uttrykk, altså den boolske verdien Truth i diskusjonen vår over. Det andre nivået er det
eksterne nivået, korrespondansen mellom maskinens representasjoner og det (vi antar at) disse representerer. Det
er klart at maskinens interne representasjoner kan være
usanne i forhold til fortolkningen og bruken vi gjør av
dem. Det skjer hvis de opplysningene vi legger inn i maskinen er usanne. Men det er et mål at maskinens interne
oppfatning av sannhet er koherent: hvis de opplysningene
vi har gitt maskinen («input») er sanne i forhold til vår fortolkning av dem, ønsker vi også at det maskinen gir tilbake
(«output») er sant i forhold til de samme fortolkningene.
I praksis vil vi ofte være pragmatiske og ikke stille krav
til at det maskinen returnerer er absolutt sant. For numeriske beregninger vil vi være fornøyd med «nesten-sannheter»: verdier som er nøyaktige nok for de formål de skal
brukes til, for eksempel til å sende romskip til Mars. For
datasystemer basert på maskinlæring, hvor maskinen gjør
induktive slutninger basert på tidligere observasjoner, må
vi som oftest nøye oss med at maskinen ofte snakker sant.

Noter
Linjenummereringen er lagt til her. Den er ikke en del av programmet.
For lettere å skjønne programmet, kan en sammenlikne med reglene,
www.lanekassen.no/reisestipend (besøkt 22.10.2016).
3
Programmet bruker engelske regler for desimaler og skriver 1.72 der vi
i norsk ville skrevet 1,72 og tilsvarende for de andre tallene som følger.
4
Det kan være litt forvirrende å bruke symbolet = for dette. Andre programmeringsspråk bruker andre symboler, for eksempel :=, som kanskje
gjør det klarere at de to størrelsene ikke er like, men blir gjort like. For å
sjekke om to størrelser er like, bruker Python symbolet ==.
1
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