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Inngangur 

 

Netið er fullt af gögnum sem bíða eftir að láta kreista út úr sér upplýsingar. Með því að 

sameina gögn úr mismunandi áttum má uppgötva margt sem annars væru óséð.  

Tilvonandi ferðalangar leita að upplýsingum víðsvegar að á netinu þegar þeir skipuleggja fríið 

sitt. Þættir sem hafa áhrif á hvert margir kjósa að fara í frí eru veðurfar, flugverð og verðlagið 

á áfangastaðnum. 

Tilgangur verkefnisins var að smíða hugbúnað sem gerir notandanum, tilvonandi ferðalangi, 

annars vegar kleift að uppgötva áfangastaði sem uppfylla óskir hans um meðalhitastig, 

fluggjöld, líkur á rigningu, verð á bjór o.fl. og hinsvegar að skoða eiginleika áfangastaða 

myndrænt til að fræðast um þá og bera þá saman. 

Kjarni forritsins er gagnagrunnur með upplýsingum um veður, verðlag og lífsgæði um borgir í 

Evrópu. Auk þess eru gögn um flugferðir notuð, en sökum þess hve ört fluggjöld breytast þarf 

að ná í þau jafnóðum svo þau eru ekki í gagnagrunninum.   

Borgirnar eru 181 og eru upplýsingarnar um meðalverð á hinum ýmsu vörum (t.d. verð á þriggja 

rétta máltíð á veitingastað, bjórflösku úti í búð og kostnaði við að taka leigubíl), vísitölur um 

verðlag (vegið meðaltal sem mælir t.d. uppihaldskostnað eða kaupmátt), vísitölur sem mæla 

lífsgæði (t.d. mengun),  veðurmeðaltöl síðustu 30 ára í hverri viku ársins (hvert hitastigið og 

hve mikil rignin er í lok júní) ásamt líkindum á að veðrið sé á tiltekinn hátt, reiknað út  frá 

veðurmeðaltölum (líkur á t.d. frosti, rigningu og roki í byrjun október í Reykjavík). 

Bakendi forritsins er skrifaður með Python og skiptist í þrjá megin parta:  

Discover, þar sem hægt er að leita í gögnunum til að finna þá áfangastaði sem henta notandanum 

best að heimsækja. 

Explore, þar sem hægt að er að bera saman borgir með því að skoða gröf af völdum breytum. 

Examine, þar sem hægt er að kanna borg með því að skoða gröf sem sýna gögnin fyrir valda 

borg. 

 

Gagnaveiturnar sem notaðar voru eru Numbeo1, Weather Underground2 og Expedia3. 

 

 

 

                                                 

1 https://numbeo.com (opinn gagnagrunnur um kostnaðinn við að lifa í ótal borgum) 

2 https://wunderground.com (opinn gagnagrunnur um veðurfar í ótal borgum) 

3 https//expedia.com (bókunarvél fyrir m.a. flugferðir) 

https://numbeo.com/
https://wunderground.com/
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Undirverkefni 

Verkefnið skiptist í nokkur verk.  

Fyrst þurfti að sækja gögnin og koma þeim á meðhöndlanlegt form (kafli ‚Gagnaöflun‘).  Þá 

tók við annars vega að setja gögnin fram myndrænt svo notandinn geti lært eitthvað af þeim og 

hins vegar að gera notandanum kleift að leita í gagnagrunninum til að finna þær borgir sem 

uppfylla tiltekin skilyrði (kafli ‚Framsetning gagnanna‘).  

Þá tók við viðmótshönnun og síðast uppsetning á vefsíðunni, en sá hluti er enn í vinnslu. 

 

Tækni 

Forritið er skrifað í Python og helstu pakkarnir sem eru notaðir eru Numpy (aðal pakkinn fyrir 

vísindalega útreikninga), Matplotlib (tvívítt teiknilibrary) og Mpld3 (sem sameinar Matplotlib 

við D3js4, javascript library sem gerir manni kleift að setja upplýsingar fram myndrænt og 

gagnvirkt á sniði sem vafrinn skilur).  

Gagnagrunnurinn var úr Sqlite3 í Python-bakendanum en færður yfir í MySQL þegar vefsíðan 

var sett upp. Vefforritunin fer fram í PHP og notar D3js fyrir myndræna framsetningu . 

 

 

Gögnin 

Töflurnar í gagnagrunninum eru:  

Prices (sem hefur meðaltöl verða á ýmsum vörum),  

PriceRange (sem hefur efra og neðra bil verða á vörum),  

WeatherEurope (sem hefur veðurmeðaltöl sl. 30 ára fyrir hverja viku),  

WeatherChancesEurope (sem hefur líkur á að tiltekið veður sé í tiltekinni viku),  

CostOfLivingIndex (sem hefur vísitölur um kostnað),  

og QualityOfLifeIndex (sem hefur vísitölur um lífsgæði).  

Auk gagnanna eru síðan töflur sem geyma ekki gögn heldur virka sem tengiliður á milli Python 

og Javascript (til að birta réttar myndir út frá því hvað notandinn velur). 

Allar töflurnar hafa eigindið City (sem er lykill sem sameinar þær) en breyturnar (dálkaheitin) 

eru listaðar í eftirfarandi töflum: 

 

                                                 

4 https://d3js.org 
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Prices (€): 

Tafla 1: Eigindi töflunnar Prices.  

1  Meal Inexpensive    20  Onion 1kg    

2  Meal for 2 mid-range 

three-course    

21  Lettuce Head  

3  McMeal  22  Water 1.5L   

4  Domestic Beer 0.5L in 

Restaurant 

23  Bottle of Wine    

5  Imported Beer 0.33L 

Bottle in Restaurant  

24  Domestic Beer 

Market 0.5L  

6  Cappucino Coke/Pepsi  25 Domestic Beer 

Market 0.5L 

7  Water    26 Imported Beer 

Market 0.33L 

8  Milk 1L    27 Cigarettes 

9  Bread 500g    28 Transport One-Way 

10  Rice    29 Taxi Start 

11  Eggs 12    30 Taxi 1km 

12  Cheese 1kg  31 Taxi 1hour Waiting 

13   Chicken Breast 1kg    32 Gasoline 1L 

14  Beef Round 1kg    34 1min mobile 

15  Apples 1kg    35 Tennis Court Rent 

16  Banana 1kg  36 Cinema 

17  Oranges 1kg    37 Jeans 

18  Tomato 1kg    38 Dress 

19  Potato 1kg    39 Nike Shoes 

 

Taflan PriceRange  er með sömu eigindi og Prices og geymir neðri og efri mörk bilsins sem 

verðið liggur á (á meðan Prices er með meðaltölin). 

Vörur sem geta skipt máli fyrir ferðalanga voru valin úr upprunalegu verðlagstöflunum sem 

skrapaðar voru frá Numbeo, en þær voru með gögn um leiguverð, verð á bílum, ársgjald í 

leikskóla o.fl. . 
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Tafla 2: Eigindi taflnanna WeatherEurope og WeatherChancesEurope. 

WeatherEurope:     WeatherChancesEurope 

week week 

temp_low_avg tempoversixty 

temp_low_min tempoverninety 

temp_low_max tempbelowfreezing 

temp_high_avg tempoverfreezing 

temp_high_min windy 

temp_high_max partlycloudy 

precipitation_avg sunnycloudy 

precipitation_min cloudy 

precipitation_max humid 

dewpoint_high_avg fog 

dewpoint_high_min precipitation 

dewpoint_high_max rain 

dewpoint_low_avg snow 

dewpoint_low_min snowonground 

dewpoint_low_max sultry 

cloud_cover thunder 

 tornado 

 hail 

 

Í báðum töflunum táknar week vikuna sem veðurgildin eiga við um og byggja þau á mælingum 

síðustu 30 ára.  

Í WeatherEurope eru meðaltöl veðurmælinga ásamt lægstu og hæstu gildunum sem mæld hafa 

verið. Hitastig og daggarmark5 er mælt í C°, úrkoma í mm/klst en cloudcover er kategorísk 

breyta sem segir til um hvort það sé að jafnaði ekki skýjað, skýjað eða þungskýjað. 

                                                 

5 Daggarmark segir til um hversu rakt loftið er og er talið vera besti mælikvarðinn á hvernig fólk upplifir hitastig. 
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Öll gildin í WeatherChancesEurope eru prósentulíkur á að veðrið sé á ákveðinn hátt í þeirri 

viku sem við á um. 

Tafla 3: Eigindi taflnanna QualityOfLife og CostOfLivingIndex 

        Quality of Life Index:   Cost of Living Index: 

Rank  Rank 

Quality of Life Index Cost of Living Index 

Health Care Index Cost of Living Plus Rent Index 

Pollution Index Groceries Index 

Property Price to Income Ratio Local Purchasing Power Index 

Purchasing Power Index Restaurant Price Index 

Cost of Living Index Rent Index 

Climate Index  

Safety Index  

Traffic Commute Time Index  

Vísitölurnar eru allar staðlaðar þannig að New York borg er með 100 í þeim öllum. 

Quality of Life Index er vegið meðaltal af hinum vísitölunum, sem eru ýmist jákvæð (hærra 

safety index er betra) eða neikvæð (lægra pollution index er betra) og hafa mismunandi vægi 

(t.d. er mengun talin mikilvægari en ferðatími í umferðinni). 6 

Vísitölurnar í Cost of Living Index eru vegin meðaltöl af verðinu á vörum (úr Prices). ‚Cost of 

Living Plus Rent Index‘ er vegið meðaltal af öllum breytunum, en hinar vísitölurnar eru vegin 

meðaltöl af sumum þeirra.7 

 

 

 

 

 

 

                                                 

6 https://www.numbeo.com/quality-of-life/indices_explained.jsp 

7 https://www.numbeo.com/cost-of-living/cpi_explained.jsp 
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Gagnaöflun 

Verðlag 

Gögnin frá Numbeo eru öll í venjulegum HTML töflum sem auðvelt var að skrapa. Búið var til 

fall sem tekur inn vefslóð (sem inniheldur HTML töflur) og skilar út lista af dataframes (töflum 

í Numpy pakkanum) sem eru ámóta þeim á vefsíðunni. 

 

Mynd 1: Verðlagsgögn, hluti af töflunni um Reykjavík, af Numbeo.com 

 

Mynd 2: Verðlagsvísitölur, hluti af töflunni um borgir Evrópu, af Numbeo.com 

 

 

Mynd 3: Fall sem notað er til að ná í verðlagstöflurnar. 
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Veðurfar 

Ég skráði mig hjá Weather Underground og fékk developer aðgang að apanum þeirra til að 

sækja gögnin til þeirra.  Það var takmörkunum háð, en einungis mátti gera 10 fyrirspurnir á 

mínútu.  

Fyrir 180 borgir, 52 vikur og 2 fyrirspurnir á borg (aðra fyrir veðurmeðaltöl, hitt fyrir líkindin) 

þá leggst þetta saman í rúmar 30 klukkustundir (en það tók mun lengri tíma í raun, þar sem 

sumar fyrirspurnir misheppnuðust af handahófi og þurfti að vinna í kringum það).  

 

 

Mynd 4:  Úr Wunderground Travelplanner forritinu sem notast við sama API og Ferðasjáin, 

fyrir Reykjavík (sem einhverra hluta vegna er skráð í Ísrael hjá þeim, en það minnir mann á að 

treysta ekki gögnum í blindni) 

 

 

Mynd 5:  Brot úr json svari frá Wunderground, þegar leitað var að veðrinu í Rúmeníu í byrjun 

janúar.  

http://api.wunderground.com/api/e0d9599c3d3d3eb/planner_01010108/q/Romania/Sibiu.json 
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Fluggjöld 

Erfiðara var að fá aðgang að upplýsingum um fluggjöld. Það kom í ljós að þau gögn eru ansi 

verðmæt. 

Tæknistjóri Dohop gaf mér aðgang að Dohop Go8 apanum (e. API), sem birtir ódýrustu verðin 

til sirka 30 vinsælla borga, en það er ekki nóg því í gögnunum eru 180 borgir og tilgangur 

forritsins er m.a. að uppgötva áfangastaði sem eru ekki dæmigerðir eða vinsælir. 

Aðgangur að venjulega Dohop apanum, sem finnur ódýrustu ferðir á milli hvaða borga sem er, 

er bara í boði fyrir partnera Dohop og fékk ég ekki aðgang að þeim.  

Google var með þjónustu sem hét QPX-Express API sem bauð slíka leit fyrir einhver cent á 

fyrirspurn, en hún hætti fyrir u.þ.b. hálfu ári síðan. Eftir ítarlega leit að samskonar þjónustu þá 

fann ég tvo aðila sem voru til í selja mér aðgang að svoleiðis apa. Ræddi ég við þá í gegnum 

Skype og email og reyndist kostnaðurinn vera €5000 hjá öðrum og €800 hjá hinum, fyrir 

langtímaaðgang.  

Það var því ekki í boði. Það virðist ekki vera neinn sem er að bjóða gögnin fyrir tiltekið verð á 

hverja fyrirspurn eins og Google voru að bjóða upp á. 

Ef ótakmarkaður aðgangur að gögnunum væri keyptur fyrir 100.000 krónur og planið væri að 

nota þau til að endurselja flugmiða, þá þyrfti maður að endurselja nokkur hundruð flugmiða til 

að það borgi sig, því þóknunarhlutfallið á endursölu flugmiða er bara u.þ.b. 1%. 

 

Mynd 6:  Gögn eru ekki ókeypis 

. 

Til að finna fluggjöldin þá var því vefur expedia skrapaður með falli sem sækir ódýrasta flugið 

á milli brottfarar- og áfangastaðar á gefinni dagsetningu úr html-inu af vefsíðunni.  

 

Mynd 7: Brot af leitarniðurstöðu af vefsíðu Expedia. 

                                                 

8 https://dohop.is/go 

https://dohop.is/go
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Mynd 8: Hluti af forriti sem skrapar ódýrustu fluggjöldin af Expedia. 

Til þess að geta leitað þurfti að finna flugvallaheiti fyrir allar borgirnar sem var skrapað af 

WIkiPedia9. 

Upp kom vandamál: vefsíður vilja ekki láta skrapa sig. Ef fyrirspurnar eru gerðar með stuttu 

millibili þá áttar síðan sig á því og lokar á mann.  

Einfaldasta lausnin við því er að svæfa forritið í u.þ.b. 5 sekúndur (valið af handahófi) á milli 

fyrirspurna og var það gert, en gerir það það að verkum að forritið er ekki sérstaklega 

notendavænt eins og stendur. Hægt er að auka hraðann með því að skipta um auðkenni 

reglulega, t.d. með því að nota proxy ip-tölur sem fást á síðum eins og https://free-proxy-

list.net/.  

 

Mynd 7: Fluggjaldaskraparinn svæfður í nokkrar sekúndur á milli fyrirspurna. 

Lögmæti vefskröpunar 

Að skrapa gögnin kann að líkjast þjófnaði svo ég kannaði lögmæti þess að nota gögn sem fengin 

eru af netinu og komst að því að það má skrapa hvaða gögnum sem er hægt að skoða í vafranum 

hjá sér, en um leið og þau eru notuð í einhversskonar commercial tilgangi, þá má kæra mann. 

Skiptir þá ekki máli hvort að maður hafi grætt nokkuð á að nota þau, ásetningurinn um hagnað 

er nægjanlegur til að þetta sé bannað. 

Vandamál með gögnin 

Eitt af því sem ég komst að er að gögn sem maður nær í eru aldrei áreiðanleg og þarf að athuga 

hvort þau hafi löggilda merkingu.  

Sumar mælingar vantaði og sumar voru einfaldlega rangar. T.d. virtist Gautaborg sér á báti 

þegar tölfræðiaðferðinni meginþáttagreiningu (e. principal component analysis) var beitt til að 

sjá hvaða borgir væru líkastar á heildina litið, en það stóð í gögnunum að það væri alltaf að 

meðaltali 100mm af rigningu á klukkustund þar. Var það leyst með því að hreinsa handvirkt úr 

                                                 

9 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_airports_by_IATA_code:_A 
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gagnagrunninum það sem virtist afbrigðilegt en eflaustu munu fleiri gölluð gögn finnast við 

frekari prófanir. 

Borgarheiti áttu það til að vera mismunandi stafsett á mismunandi stöðum og þurfti að samræma 

þær. Til eru borgir með sömu nöfn sem reyndist líka smá vesen (t.d. er Reykjavík í Kanada, 

bústaður vestur-Íslendinga). Var það leyst með því finna handvirkt ótvíræðan kóða fyrir 

borgirnar sem veður-apinn skildi. Einnig vantaði veðurgögn fyrir einhverjar borgir, svo veðrið 

þar var nálgað með nálægustu borg. 

Svipað vandamál kom upp með flugverðin, en borgarheiti dugar ekki til að finna kostnaðinn 

við að fljúga þangað. T.d. þá flýgur maður ekki beint á flugvöllinn í Árósum heldur flýgur til 

Kaupmannahafnar.  

Vefsíðan Rome2Rio var notuð til að finna næsta flugvöll við gefna borg. Rome2Rio gefur líka 

kostnaðinn við að taka lest, t.d. frá Kaupmannahöfn til Árósa, og gefur því veigameiri 

upplýsingar heldur en Expedia og er næsta skref að tengja Ferðasjána við þá. 

 

 

 

 

 

 

 

Framsetning gagnanna 

 

Ferðasjáin hefur þrjá hluta; Discover þar sem staðir sem uppfylla tiltekna eiginleika eru fundnir, 

Explore þar sem borgir eru bornar saman út frá tilteknum breytum og Examine þar sem allar 

breytur fyrir tiltekna borg eru skoðaðar. 

Discover 

Hér getur notandinn sett inn óskir sínar um eiginleika áfangastaðar (t.d. að það sé lágmark 20 

gráður í byrjun september en ekki meira en 30 gráður, að líkur á rigningu séu hverfandi, að það 

sé minni mengun en í París, að kosti ekki meira en 40 evrur að fara út að borða og að flugið 

kosti í mesta lagi 400 evrur). 

Leitarviðmótið er með sleða (e. sliders), textabox, einvalshnappa (e. radio button) og 

dagsetningarval (e.  date picker) til að setja inn kröfurnar. Á bakvið leitarviðmótið er hnattlíkan 

https://www.rome2rio.com/s/Nearby-Airports/
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sem færist yfir á Evrópu þegar leitað er og eru leitarniðurstöðurnar teiknaðar inn á á kortið í 

tilsvarandi hnit.10 

 

Leitarniðurstaðan er síðan sniðmengi SQL fyrirspurna sem samsvarar kröfunum.  

Dæmi: Ef notandinn ætlar út í byrjun september og vill ódýran bjór á veitingastað (<€4), að 

borgin sé með minni mengun en París og að hitastigið sé á milli 15 og 30 gráður og flugmiðinn 

megi kosta að hámarki €300 þá eru eftirfarandi fyrirspurnir keyrðar: 

 

SELECT city FROM Prices WHERE "Domestic Beer 0.5L in Restaurant" < 4 

sem gefur 112 borgir af þeim 181 sem eru í gagnagrunninum. 

SELECT City FROM QualityOfLifeIndex WHERE "Pollution Index" <  

 (SELECT "Pollution Index" FROM QualityOfLifeIndex WHERE City = "Paris, 

France“ ) 

sem gefur 55 borgir 

SELECT city from WeatherEurope WHERE temp_low_avg > 15 AND temp_high_avg < 

30 AND week = 35 

sem gefur ['Florence', 'Modena', 'Padova', 'Trieste', 'Parma', 'Genoa', 'Milan', 'Cagliari', 

'Bergamo', 'Rome', 'Bologna', 'Sliema', 'Naples', 'Turin', 'Bari', 'Barcelona', 'Heraklion', 'Rijeka', 

'Lisbon', 'Belgrade', 'Varna', 'Novi Sad', 'Odesa'] 

Að lokum er svo sniðmengið fundið og reynast niðurstöðurnar vera Belgrad í Serbíu og Lisbon 

í Portúgal. Þá eru fyrirspurnir sendar á Expedia til að gá hver lægstu flugverðin eru frá 

Reykjavík til þessara staða.  

Niðurstaðan reynist vera, mæld í evrum: 

Út: {'Belgrade': 158.49, 'Lisbon': 87.5}          Til baka: {'Belgrade': 178.03, 'Lisbon': 62.3} 

 

Belgrad uppfyllir ekki skorðurnar um flugverðið svo Lisbon virðist vera óskastaðurinn. Þá má 

smella á hann til að kanna hann nánar í Examine hluta forritsins. 

Viðmót er í vinnslu og á að vera á   http://althingi.net/datatravel/#discover 

 

 

                                                 

10 Hnöttur fenginn af https://bl.ocks.org/Fil/48734366b4d64aa1b26bd256ee8f7c5e 

 

http://althingi.net/datatravel/#discover
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Explore 

Hér eru tvö punktaský (e. scatter plot) gröf hlið við hlið en notandinn velur hvaða breytur eru á 

hvaða ás. Einnig er hægt að velja þriðju breytu sem er táknuð með flatarmáli punktanna á 

grafinu.  

Gröfin eru default stillt á meginþáttagreiningu (e. principal component analysis eða PCA) af 

borgunum, annað um verðlag en hitt um veður, sem gefur yfirsýn yfir hvaða borgir eru líkar á 

heildina litið. 

Svo eru tveir faldaðir fellilistar þar sem notandinn velur hvaða breytur á að teikna á ásana með 

því að velja fyrst flokk og síðan breytu úr þeim flokki (t.d. Weather / Average Temperature 

High á x-ás og  Cost of Living / Cost of Living Index á y-ás). 

 

Mynd 9: Hitastig á hlýjum degi í júní teiknað á móti verðlagsvísitölu fyrir borgir Evrópu. 
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Mynd 10: Rakastig teiknað á móti flugverði í evrum, þar sem stærð bólunnar er cost of living 

index. 

 

Meginþáttagreining (Principal Component Analysis) 

Gögnin eru nokkurra tuga víðir vektorar og til að geta fengið yfirsýn yfir þau þá var 

meginþáttagreiningu beitt, sem er tölfræðiaðferð sem varpar fjölvíðum gögnum niður í tvívídd 

þar sem punktar sem eru líkari eru nær hvor öðrum en þeir sem eru ólíkari eru fjær. Aðferðin 

finnur línulegar samsetningar sem gera grein fyrir samdreifingu breyta í gagnasafni og til þess 

býr hún til hnitaása sem gera grein fyrir mestu dreifninni í gögnunum. 

Áður en PCA var beitt þá þurfti að skala gögnin, því einingarnar sem eru notaðar hafa áhrif á 

hversu mikill breytileiki er í þeim. T.d. getur þyngd verið mæld í kg en hæð í metrum og þá er 

talsvert meiri munur tölulega séð í þyngd fólks heldur en hæð. 

 

Notaður var pakkinn Scikit-learn, sem er mest notaði machine learning pakkinn í Python. 
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Mynd 11: PCA á töflurnar um veðurmeðaltöl og lífsgæði.  

Sjá má á mynd 8 að Reykjavík stendur út úr í báðum flokkum. Lengst hinu megin, í vinstra 

horninu, er Aþena í Grikklandi. 

Mikilvægustu breyturnar (þeir sem hafa mest vægi í vegna meðaltalinu sem meginþættirnir (e. 

principal components) samanstanda úr) eru ‚temperature low average‘, ‚temperature high 

average‘, ‚precipiation average‘, pollution index‘ og ‚purchasing power index‘.  

 

 

Examine  

Her eru tvö bólurit (e. bubblechart) gröf hlið við hlið en notandinn velur hvaða breytur eru á 

hvaða ás. Flatarmál bólu táknar stærðina sem hún stendur fyrir. Bólurit voru valin til að gera 

eitthvað annað en dæmigerð súlurit.  

Einnig er hægt að skoða töfluna sjálfa hráa með tölunum sé þess óskað.  

Notandinn velur hvaða borg er skoðuð og getur valið tvær til að bera þær saman. Þá eru 

búbblurnar sammiðja en glærar og misstórar. 

Fyrir borgir sem hafa verið valdar eru efstu málsgreinarnar af WikiPedia birtar. Til þess er 

python pakkinn Wikipedia notaður, sem gerir mjög auðvelt að skrapa hvað sem er frá 

WikiPedia.   
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Mynd 12: Verðlagið fyrir Reykjavík er kannað. Skjámyndin er tekin í vafranum og músin er yfir 

efstu bólunni til hægri. 

 

Mynd 13: Verðlagið í Reykjavík og Berlín borið saman. Músin er yfir verði á fínni máltíð, sem 

kostar u.þ.b. 5000 krónur þar en 12500 krónur hér. 
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Vandamál með myndrænu framsetninguna 

Fjölmörg vandamál urðu á veginum við útfærslu forritsins, enda stærsti hlutinn af forritun að 

lagfæra villur. 

 

Mpld3 er mjög flott forritasafn sem gerir manni kleift að færa gögn yfir á myndrænt form sem 

vafrinn skilur (json og html skjöl). En það er orðið nokkura ára gamalt og er ekki viðhaldið 

lengur! Því vantar margt í það, t.d. reyndist erfitt að gera suma einfalda hluti eins og að 

meðhöndla súlurit með er með mörgum súlum til að það væri skýrt.  

Til dæmis kom upp ein torskiljanleg villa við framkvæmd PCA þegar samskiptaörðugleikar 

voru á milli numpy og mpl3d en villumeldingin sagði að hlutir af taginu series væru ekki 

‚serializable‘ sem er fjarstæðukennt. 

Reyndist það vera galli í mpld3 og virkaði forritið þegar villuathugunin sem olli villunni var 

gert að athugasemd. Ekki fagmannlega gert en virkaði! 

Helst rak ég mig á það að hafa ekki stúderað vefforritun en lærdómsferillinn við að læra það 

reyndist brött. Fékk ég aðstoð frá gömlum vini við að koma framendanum í gang en þegar 

aðeins leið á verkið þá hætti hann við. Það gerði það að verkum að það bættust fjölmargir 

klukkutímar af vinnu við að gangsetja vefsíðuna sem er ennþá heldur ófullkomin, í lok Maí. 

 

Forritin 

Forritið samanstendur af í nokkrum skjölum og er í heildina u.þ.b. 1500 línur af kóða (sum 

kóðabrot eru þó endurtekin á nokkrum stöðum).  

Aðal skjölin í bakendanum eru scrape.py (sem nær í verðlags-töflurnar), WU api.py (sem nær í 

veðrið fyrir allar vikur fyrir allar borgir), expedia.py (sem skrapar fluggjöldin), wikiscrape.py 

(sem nær í lýsingarnar á borgunum af wikipedia), database_uppsetning.py (sem býr til 

gagnagrunninn). database.db (gagnagrunnurinn), explore_visualization.py (sem teiknar valdar 

breytur fyrir allar borgir) og examine_visualization.py (sem teiknar allar breytur fyrir valda 

borg). 

 

Saga verkefnisins 

Ég fór að velta fyrir mér möguleikanum á að finna áfangastaði út frá fleiri gögnum en bara 

flugverði um jólin 2016. Ég gerði þá smá greiningu á Cost of Living Index töflunni frá Numbeo, 

unna í tölfræðiforritinu R og sameinaði við einhver veðurmeðaltöl fyrir mánuði ársins. Var það 

einskonar frumgerð fyrir forritið. 
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Skömmu síðar þá var ég á nýsköpunardegi í Frumbjörg11 og lýsti henni fyrir kunningja, sem 

fannst þetta hljóma eins og góð viðskiptahugmynd. Til að formfesta hugmyndina fylltum við 

út umsókn sem við sáum auglýsta, í viðskiptahraðalinn Startup Tourism12.  Hugmyndin reyndist 

vera ein af nokkrum sem komust inn og tóku þá við 10 vikur af því að þykjast vera 

sprotafyrirtæki. Það var fínasta reynsla sem kenndi mér sitthvað um bissness og lærði ég m.a. 

að það er hægara sagt en gert að búa til peninga með því að búa til vefsíðu! 

Verkefnið lá þá á ís í u.þ.b. ár en þá núna í maí þá tók ég mig til og kláraði það sem ég gat af 

því. 

 

Notagildi forritsins 

Eitt helsta notagildi forritsins er að frekar en að velja áfangastað út frá ímyndinni sem maður 

hefur um hann, þá er hægt að nota það til að taka „vísindalega“ ákvörðun byggða á raunsönnum 

gögnum til að uppgötva staði sem manni hefði ekki annars dottið í hug að hentuðu manni. 

Flestar þjónustur eru að verða meira og meira tölvuvæddar og þökk sé auðvelds aðgengi að 

gögnum þá er ýmis þjónusta að verða meira „personalized“. Að sníða hvað maður velur að eigin 

kröfum og óskum skiptir miklu máli fyrir alla en sérstaklega fyrir fólk með einhverskonar 

sérþarfir. T.d. getur fólk með astma ómögulega ferðast til mengaðrar borgar og þolir fólk með 

taugasjúkdóma ýmist ómögulega mikinn hita eða mikinn kulda. 

Rannsóknir sýna að tilvonandi ferðalangar leita á allt að 38 mismunandi stöðum þegar 

ferðalagið er skipulagt og er tilgangurinn m.a. að einfalda þessa leit.13 

Svo er einfaldlega gaman fyrir gagnanörda að fá yfirit og innsýn í borgirnar og hægt er að nota 

forritið til að komast að ýmsu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

11 https://frumbj.org  

12 https://startuptourism.is 

13 http://www.travelmarketreport.com/articles/Consumers-Visit-38-Sites-Before-Booking-Expedia-Says 
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Könnun gagnanna - niðurstöður 

Í þessum kafla er Explore hlutinn notaður til að fá upplýsingar úr gagnasafninu.   

Ein af niðurstöðunum sem sáust þegar gröf af gögnunum voru teiknuð er að Reykjavík stendur 

út úr með að vera dýr og með slæmt veður. Það þarf nú enga sönnun til að sannfæra heimamann 

um það, en skyldu ferðalangar sem rata til Reykjavíkur átta sig á því? Ef þeir hefðu aðgang að 

þessum upplýsingum þá gætu verið að þeir hugsi sig tvisvar um. 

 

Reykjavík er sér á báti, en hvað er líkast Reykjavík?  

Hvað líkurnar á hinum ýmsu gerðum veðurs varðar, þá er ekkert nálægt Reykjavík, en Cork í 

Írlandi og Þrándheimur í Noregi nálægastar og aðeins fjær eru Dyflin í Írlandi og Stavanger og 

Bergen í Noregi.  

  

Mynd 14: PCA fyrir WeatherChancesEurope.  

Af mynd 14 sást að Reykjavík er álíka langt frá restinni af Evrópu og borgirnar sem voru með 

gallaðar mælingar (áður en þau voru fjarlægð úr gagnagrunninum). Enda ekki neinstaðar eins 

háar líkur á rigningu og roki og hér! 
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Hvað varðar veðurmeðaltöl og lífsgæðisvísitölurnar saman (sjá mynd 5 í strúktúr forritsins / 

examine bls. 14), þá eru Osló í Noregi, Tallinn í Eistlandi og Edinborg í Skotlandi líkastar 

Reykjavík (styst frá á myndinni). 

 

 

Mynd 15: PCA fyrir verðlagsvísitölurnar.  Músin hoverar yfir Feneyjum og London er merkt 

með hring en Reykjavík með tígli. 

Á mynd 15 virðast Feneyjar standa mest út úr hvað verðlagið varðar, sem er þó misvísandi því 

meginþáttur 1 er mikilvægari en þáttur 2 og eru London, Kaupmannahöfn og Lúxemborg með 

svipað gildi á x-ásnum. 

Til að skilja merkingu meginþættanna tveggja í PCA-greiningu þá skoðar maður vægi 

breytanna í sitt hvorum meginþætti, sem sjá má í eftirfarandi töflu.  

Tafla 4: Meginþættirnir úr PCA-greiningu á verðlagsvísitölunum. 

 Meginþáttur   Cost of 

Living Plus 

Rent Index 

  Cost of 

Living Index   

Restaurant 

Price Index   

Groceries 

Index 

Rent Index Local 

Purchasing 

Power Index      

1 0.405059 0.401840 0.396827 0.388759 0.370901  0.276006 

2 -0.099632   -0.149247 -0.084471  -0.233475 0.002803 0.946971   

 

Allar breytur nema kaupmáttur skipta svipað miklu máli í meginþætti 1. Í meginþætti 2 skiptir 

kaupmátturinn langmestu máli. 
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Þegar gögnin fyrir Feneyjar og London eru borin saman, í eftirfarandi töflu, þá má sjá að 

vísitölurnar fyrir borgirnar eru frekar svipaðar þegar tekið er tillit til vogtalnanna úr 

meginþáttagreiningunni. (Innfeldi raðar 2 í töflu 4 við dálkana fyrir Feneyjar annars vegar og 

London hins vegar gefa svipað gildi)  

Aftur á móti er kaupmátturinn mjög ólíkur, sem gerir það að verkum að þær eru fjarri hvorri 

annari á y-ásnum (meginþætti 2). 

Tafla 5: Samanburður á verðlagsvísitölum Feneyja og London. 

      Venice, Italy       London, United Kingdom 

Rank 10 24 

Cost of Living Index 109.83 81.63 

Cost of Living Plus Rent Index 70.43 75.99 

Groceries Index 84.39 59.49 

Local Purchasing Power Index 50.53 83.32 

Restaurant Price Index 131.18 88.76 

Rent Index 27.61 69.87 

 

Í töflunni að ofan má sjá mögulegar skýringar á því að Feneyjar standa út úr, en hún er ein 

dýrasta borgin að meðaltali því það er ekki neinstaðar dýrara að fara út að borða. Aftur á móti 

kostar 3ja herbergja íbúð í miðbænum rúmar 100 þúsund krónur á mánuði, sem er töluvert undir 

meðallagi Evrópu. 
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Mynd 16: Samanburður á hitastigi og verðlagi í Október.  

Samkvæmt mynd 16 virðist Suður-Evrópa standa upp úr sem þægilegur og ódýr áfangastaður.  

En hvað með flugverð? 

 

Mynd 17: Rigning á móti flugverði í Október fyrir hlýju borgirnar.  

Með því að taka tillit til bæði mynda 16 og 17 þá sér maður, svipað og sást í Discover kaflanum, 

að Lisbon er ansi ákjósanlegur áfangastaður að hausti til. 
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Næstu skref 

Fyrst og fremst þarf að koma vefsíðunni í lag, til að vera með fullvirka frumtýpu. Þá má bæta 

við fleiri gögnum, fleiri leiðum til að birta þau og beita fleiri aðferðum til að fá upplýsingar úr 

þeim.  

Það er lítið mál að víkka gögnin frá Evrópu yfir á allan heiminn, því Numbeo, Wunderground 

og Expedia (eða aðrar fluggjalda-gagnaveitur) eru ekki takmarkaðar við Evrópu en til að 

einfalda hlutina þá varð einungis Evrópa fyrir valinu til að byrja með. 

Það má bæta við fleiri tegundum af gögnum í gagnagrunninn til að gefa forritinu meira 

notagildi. Það mætti bæta við fleiri útgjaldaliðum eins og kostnaði við gistingu14,  eða tímanum 

sem tekur að ferðast á áfangastað því margir nenna ekki 12 tíma ferðalagi eða bæta við ítarlegri 

gögnum um mengun eins og um svifryk. 

Það er hægt að snúa við leitinni og finna þá hvenær það er hægt að fara til tiltekins staðar (finna 

dagsetningu út frá stað og óskum frekar en stað út frá dagsetningu og óskum).  

Sumir notendur geta tekið sér langa helgi hvenær sem er og kostnaðurinn skiptir engu máli, en 

vita hvaða borgir þeir vilja ferðast til og vilja hvað þeir vilja gera. Það hefði notagildi að fá að 

vita hvenær það er jazzhátíð í Feneyjum eða New Orleans á meðan það er ekki alltof heitt og 

rakt.  

Eiginleikar áfangastaða eru nefnilega ekki nægjanlegir til að láta mann fara einhvert, heldur fer 

fólk gjarnan þangað sem ástæða er til að fara. Til dæmis ef það eru tónleikar með hljómsveit 

sem er í uppáhaldi. Það væri því skemmtileg viðbót að tengjast apa sem segir til um viðburði. 

Forvitnilegt væri að gera fylgnigreiningu á gögnunum, bæði innbyrðis og við aðrar breytur 

sem eru líklegar til að skipta máli eins og t.d. veður út frá breiddargráðu.  

Kanna mætti fleiri myndrænar framsetningar, eins og að lýsa eiginleikum áfangastaðanna með 

því að setja heatmap yfir hnattlíkanið og sýna þá hlýja staði sem rauðleita og staði sem ódýrt er 

að fljúga til sem bláleita. 

Mikilvægast er þó að bæta aðgengi að fluggögnunum, því skröpunin er tímafrek. Vefsíðan 

Rome2Rio15 býður upp á apa með upplýsingar um flug en líka lestir og bílferðir. Því má finna 

nákvæmari kostnað og tíma til að fara til áfangastaðanna.  

Áhugavert feature sem hægt er að útfæra væri  “How long can I stay?“. Ef maður er með 

upplýsingar um gistingu og flugin til viðbótar við verðin þá mætti taka ákjósanlega áfangastaði 

(sem uppfylla óskir notandans í Discover leitarpartinum) og bera saman hversu lengi maður 

getur verið á hverjum stað fyrir gefið budget. 

                                                 

14   Ég hafði samband við gagnaveituna AirDna (https//airdna.co), sem veitir upplýsingar um kostnaðinn á 

gistingu hjá Airbnb um allar borgir í heimi.. 

15 https://rome2rio.com  
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Það býður upp á frekar skýra myndræna framsetningu, þar sem teikna mætti línur fyrir hverja 

borg. y-ás væri kostnaður, x-ás dagar. Skurðpunkturinn við y-ás væri kostnaðurinn við að 

ferðast þangað og til baka og hallatalan væri uppihaldskostnaður áætlaður út frá gistikostnaði 

og verðlagsgögnum.  

Skorðurnar sem maður hefur væru settar fram sem lárétt lína (tiltekin fjárupphæð) og lóðrétt 

lína (tíminn sem maður hefur til að ferðast). Skurðpunktar línanna fyrir borgirnar við skorðurnar 

segja þá til um hversu lengi maður getur verið að hámarki og hversu mikið það myndi kosta. 

 

Lokaorð 

Að setja saman heildstætt verkefni með tiltölulega skýrt markmið reyndist lærdómsríkt. Var 

þetta góð æfing í að vinna með gögn og að forrita auk þess að skipuleggja hugbúnað (eins og 

að velja hvaða features eru mikilvæg og hver ekki). Einnig reyndist það að kanna mögulega 

viðskipta-hlið Ferðasjárinnar lærdómsríkt hvað nýsköpun og að afla tekna með hugbúnaði 

varðar.  

Ánægjulegt var að geta notað þekkinguna úr náminu til að smíða eitthvað á eigin spýtur og 

minnti vinna þessa verkefnis mig á það að forritun getur verið stórskemmtileg. 

 

 

 

 

Viðauki -  kóðar 

Kóðarnir eru á https://github.com/Valdegg/DataTravel. 

 

https://github.com/Valdegg/DataTravel

