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1 Inngangur 

Í nútíma samfélagi eru miklar umræður um áhrif mannkynsins á náttúru Jarðar og þá 

sérstaklega um framtíð hennar. Margir hafa bent á að lífstíll okkar sem tegund verður að 

breytast á einhvern hátt ef mannkynið á að búa á Jörðinni um ókomin ár. En allar stórar 

breytingar verða að byrja smátt, viðhorf fólks breytist hægt og bítandi, og fólk þarf að taka 

margar ákvarðanir sem að lokum gefa af sér betri heim. 

Á þessum nótum hefur verið mikið rætt um kolefnisspor, magn koltvísýring sem er sleppt út 

í andrúmsloftið, og hvernig megi minnka það og þá einna helst um kolefnisspor 

matvælaiðnaðarins. Margir hafa nú þegar breytt mataræði sínu yfir í fæðu sem hefur minna 

kolefnisspor en aðrar. Það getur þó reynst fólki erfitt að vita hvaða matvörur er best að velja 

og því er markmið þessa verkefnis að veita fólki upplýsingar um kolefnisspor matvæla þar 

sem nú eru til engar aðgengilegar leiðir til þess. 

Afurð verkefnisins er snjallforritið Spori og með notkun þess geta notendur skannað 

strikamerki á matvælum og fengið þá upplýsingar um kolefnisspor þeirra og geta tekið 

meðvitaða ákvörðun um hvað þeir versla á auðveldari hátt. Notendur geta þá vonandi 

minnkað kolefnissporið sitt og þá um leið minnkað losun koltvísýrings í matariðnaðinum. 

Þar sem umræðan um kolefnisspor matvæla hefur verið mikið í tíðarandanum er ekki ólíklegt 

að verslanir vilji auglýsa sig sem verslun með lágt kolefnisspor. Ef forritið nær ákveðnum 

vinsældum þá gætu verslanir haft áhuga á því að fara í samstarf við verkefnið. Verkefnið 

gæti því leitt til breytinga og aukins áhuga á kolefnisspori en þetta er einungis eitt skref í 

löngu ferli í átt að betri framtíð. 

2 Virkni og viðmót 

Stefnt var að halda aðalvirkni forritsins nokkuð einfaldri, svo notendur geti notað 

forritið fljótlega og þæginlega án þess að þurfa læra mikið á það. Því var lögð mikil áhersla 

á að forritið yrði sett upp á einfaldan og rökréttan hátt með skýrum táknum og textum. 

Áherslurnar í forritinu voru einnig skýr framsetning á gögnum, svo að notandinn gæti dregið 

sínar eigin ályktanir og að auðvelt væri að finna þessi gögn. Sem dæmi um þetta má nefna 

að þegar notandinn sér heiti vöru er hægt að smella á það og fara beint á upplýsingaskjáinn 

fyrir vöruna. 
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2.1 Aðalskjár og upplýsingar 

Þegar notandinn opnar forritið sér hann aðalskjá 

forritsins með tilmæli um að skanna vöru og fyrir neðan það 

er stór grænn hnappur sem á stendur „Skanna strikamerki“. 

Ef notandinn ýtir á hnappinn þá opnast myndavélaskjár þar 

sem hægt er að skanna strikamerki á matvöru. Þegar 

strikamerki er fengið er farið aftur á aðalskjáinn, þar sem nú 

birtist snúningshjól á meðan forritið reynir að finna vöruna. 

Ef varan finnst ekki þá birtast villuskilaboð en hinsvegar ef 

hún finnst þá birtist nafn hennar og einkunn á skalanum 0-10. 

Einkunnin segir til um hversu góð varan er umhverfislega 

séð. Vara sem fær einkunnina 10 hefur nær engin eða góð 

áhrif á umhverfið, sem dæmi má nefna papríku beint frá 

bónda.  Hins vegar, einkunnina 0 fengi vara sem hefði mjög 

slæm áhrif á umhverfið, sem dæmi má nefna, mikið unnið 

nautakjöt flutt yfir hálfan hnöttinn. 

Eftir að notandi skannar vöru þá getur hann ýtt á „Meiri 

upplýsingar“ takkann sem birtist undir skönnuðu vörunni og 

fengið nánari upplýsingar um hana. Þar sést einkunn og 

skífurit með niðurbrot af kolefnisspori vörunnar, sem er 

reiknað úr gögnum um upprunaland vörunnar og umbúðum 

hennar. Gögnin sem eru notuð fyrir hverja vöru eru: 

• Upprunaland og lengd til Íslands, í fyrstu útgáfu forritsins er gert ráð fyrir að 

notandinn sé staddur á Íslandi og er miðað við miðju meðalfjarlægð landanna. Út frá 

fjarlægðinni er hægt að reikna nálgun á kolefnisspori með því að nýta 

meðalkolefnisspor fraktflugvéla1. 

• Umbúðir og kolefnisfótspor, niðurbrotstími og endurnýtanleiki þeirra. 

o Kolefnisspor hverrar vöru er mælt í kílógrömmum af koltvísýring á hvert 

kílógramm umbúðar framleitt þ.e. 
𝑘𝑔𝑐𝑜2

𝑘𝑔⁄ . 

o Niðurbrotstími er meðalniðurbrotstími á efni umbúðana og er mældur í árum. 

o Endurnýtanleiki er nokkuð erfitt að mæla og er því aðeins mældur á skalanum 

„Enginn“, „Lágur“, „Miðlungs“ eða „Hár“. 

o Þyngd umbúða í kílógrömmum, notuð til þess að finna kolefnisspor 

• „Score“, sérstök einkunn á skalanum 0-10 sem er nálgun á kolefnisfótspori 

innihaldsins. 

 

1 https://www.eci.ox.ac.uk/research/energy/downloads/jardine09-carboninflights.pdf 

Mynd 1: Aðalskjár forritsins eftir að 

vara hefur verið skönnuð 
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Nauðsynlegt er að hafa í huga að mikið af gögnunum eru 

nálganir eða óstaðfest gögn og því ber að taka þessum tölum 

með fyrirvara. Stefnt er að endurskoða gögnin og staðfesta 

nákvæmni þeirra áður en forritið er gefið út. 

Í upplýsingaskjánum fyrir hverja vöru var stefnt að því að sýna 

flest gögnin sem voru notuð við útreikningana á einkunnunni 

á skýran og notendavænan hátt. Vert er að nefna að einkunnin 

er einnig birt í lituðu letri, þar sem liturinn segir til um einkunn 

vörunnar og er alveg rauður þegar einkunnin er 0, gulur þegar 

einkunnin er 5 og alveg grænn þegar einkunnin er 10. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Leit og saga 

Á aðalskjánum, í valmyndinni uppi í hægra horninu, má 

sjá tvö tákn, eitt sem táknar Leit og annað sem táknar Sögu. Ef 

ýtt er á sögutáknið þá opnast söguskjárinn og má þar sjá lista 

yfir síðustu vörurnar sem voru skannaðar, þ.a. þegar vara er 

skönnuð þá bætist hún við söguna. Notandi getur þar skoðað 

allar vörurnar sem hann hefur skannað og getur einnig hreinsað 

út söguna en forritið mun biðja um staðfestingu þar svo að 

sagan sé ekki óvart hreinsuð. Vert er að nefna að ef notandinn 

ýtir á vöru í sögunni þá færist hann yfir í upplýsingaskjáinn 

fyrir tilsvarandi vöru. 

Hinsvegar, ef notandi ýtir á leitartáknið í valmyndinni  þá 

opnast leitarskjárinn, þar sem hægt er að leita að vöru eftir 

nafni. Fyrst þegar notandinn fer þangað inn þá eru allar 

vörurnar í kerfinu birtar en leitin uppfærist um leið og 

notandinn byrjar að skrifa í leitarreitinn. Notandinn getur svo 

ýtt á hverja vöru til þess að skoða meiri upplýsingar um hana. 

Mynd 2: Upplýsingaskjár 

Mynd 3: Leitarskjár 
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3 Uppbygging og tækni 

Verkefninu er skipt upp í tvo hluta, framenda og bakenda. Framendinn er forritið sem 

keyrir á síma notanda og er það sem notandinn sér og notar. Bakendinn er gagnageymslan 

sem geymir gögn fyrir forritið og sér um tengingarnar þar á milli. Framendinn og bakendinn 

eiga samskipti með vefnum í formi beiðna (e. requests) og þarf því notandi að vera 

nettengdur til þess að nota snjallforritið. 

3.1 Skipulag framendans 

Í þessu verkefni var ákveðið að skrifa framendaforritið í Flutter, sem er nýtt 

forritunarmál og einskonar viðbót við forritunarmálið Dart og eru bæði þróuð af Google. 

Helsti kostur þess er að geta skrifað eitt forrit sem keyrir bæði á Android stýrikerfinu og iOS 

stýrikerfinu. Höfundur forritsins hafði ekki skrifað í þessu forritunarmáli áður og nýtti sér 

því þetta tækifæri til þess læra eitthvað nýtt. Þetta hafði náttúrulega í för með sér fjöldan 

allan af skemmtilegum áskorunum. 

Eins og áður var nefnt var lögð áhersla á að forritið yrði einfalt og þægilegt í notkun. 

Hugsunin á bakvið það var að notendur gætu tekið snjalltækin sín upp, kveikt á appinu, 

skoðað vöru mjög fljótlega og lagt tækið niður. Til þess að ná þessu markmiði var ákveðið 

að hanna forrit með einfaldri uppbyggingu, með einum aðalskjá þar sem aðal virknin færi 

fram og svo nokkrir minni skjáir sem veittu auka virkni. Reynt var að sýna þennan aðskilnað 

í skráaruppbyggingu kóðans þar sem hver skjár í forritinu væri með sína eigin skrá. 

Flutter er hlutmiðað forritunarmál (e. object-oriented) og var því hver skjár í forritinu 

skrifaður sem klasi sem útfærði sérstakan abstrakt klasa sem hét „Widget“ og útlitinu á 

hverjum skjá réði „build“ aðferðin í klösunum. Reynt var að fylgja „lág samtegning mikil 

samfesta“ (e. low coupling high cohesion) aðferðafræðinni við uppbyggingu á klösunum 

þannig að hver klasi útfærir alveg sína eigin virkni og aðferðirnar innan klasana tengjast 

Mynd 5: Uppbygging viðmóts 

Mynd 4: Uppbygging viðmóts 
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þeim beint. Einnig voru allir klasarnir sem réðu skjánum í forritinu settir í sínar eigin skrár 

svo að auðvelt væri að finna þá og eru þær staðsettar í „views“ möppunni. 

Í hinum skránum í verkefninu má finna hjálparaðferðir fyrir 

mismunandi hluta verkefnisins. Í „database.dart“ skránni má finna 

föll sem veita forritinu aðgang að innri gagnagrunn snjalltækisins 

og sjá um að vista, sækja og eyða gögnum sem eru notuð til þess 

að útfæra söguskjáinn. 

Auk skjáklasana voru búnir til klasar sem voru notaðir til þess að 

geyma og vinna með gögnin frá bakendanum. „Product“ klasinn 

var notaður fyrir gögnin um vörunar og aðferðirnar tvær sem eru 

skilgreindar í honum voru notaðar til þess að búa til „Product“ hluti 

úr JSON gögnum annars vegar og úr innri gagnagrunni 

snjalltækisins hins vegar. „DataItem“ klasinn var notaður sem 

hjálparklasi fyrir skífuritið á Upplýsingasíðunni. Báðir þessir 

klasar eru skilgreindir í „dataclasses.dart“ skránni. 

Forritið notar vefbeiðnir til þess að ná í gögn úr bakendanum og eru því skilgreindar sérstakar 

aðferðir fyrir það í „fetchData.dart“ skránni. Aðferðirnar þar senda beiðnir með ákveðnum 

breytum til bakendans og búa svo til „Product“ hluti úr svörunum sem hinir hlutar forritsins 

geta svo unnið með. 

Loks ef einhverjar aðferðir eða fastar voru notuð á mörgum stöðum eða voru of almenn fyrir 

hinar skrárnar, þá voru þau skilgreind og geymd í sér skrá að nafni „constants.dart“. Til 

dæmis má finna þar skilgreiningu á litaþema og texta forritsins og aðferðir sem skipta á milli 

mismunandi skjái forritsins. 

3.2 Skipulag bakendans 

Forritið notar REST vefþjónustu (e. RESTful api) sem bakenda til þess að geyma gögn 

um vörurnar í kerfinu og forritið fær aðgang að þeim gögnum með vefbeiðnum. Bakendinn 

er skrifaður í Javascript og er útfærður sem vefþjónusta með hjálp Node pakkakerfisins og 

er með Postgres gagnagrunn sem gagnageymslu. Í gagnagrunninum eru upplýsingar um 

vörurnar geymdar í þremur töflum, ein fyrir öll upprunalöndin, önnur fyrir öll efni 

umbúðana, t.d. plast og pappír, og sú þriðja fyrir vörurnar sjálfar sem vísar í hinar tvær með 

framandlykla (e. foreign key) tengingum. Í gagnagrunninum var gert var ráð fyrir að hver 

vara gæti einungis haft eitt upprunaland og eina tegund. 

Utan um gagnagrunninn er umgjörð, 

skrifuð í Javascript, sem sér um allar 

aðgerðir í gagnagrunninn svo að aldrei 

er hægt að eiga við gagnagrunninn 

beint. Þessi umgjörð sér um að taka við 

beiðnum frá notendatækjum og að skila 

réttum gögnum til baka. Með því að 

hafa aðskildan bakenda og framenda þá 

er auðveldlega hægt að bæta við fleiri 

Mynd 6: Skráaruppbygging 

forritsins 

Mynd 7: Skilgreining vöru töflunnar 
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gögnum um vörur eða breyta gögnunum sem eru nú þegar án þess að notandinn þurfi að 

uppfæra forritið. 

4 Samantekt 

Verkefnið gekk vel í heild sinni en ein hindrun sem kom fljótt í ljós var að engar góðar 

heimildir eru til um kolefnisspor matvara. Þar sem óraunhæft var að finna nákvæmt 

kolefnisspor allra matvaranna á einungis nokkrum mánuðum, var þess í stað tekinn 

bráðabirgðalausn, að búa til „Score“ dálk í vöru-gagnagrunninum sem væri einkunn á 

kolefnisspori innihaldi þeirra. Þar sem þetta er aðeins bráðabirgða lausn þyrfti þó að leysa 

þetta vandamál ef verkefnið ætti að verða stærra og ná markmiði sínu. 

Næstu skref í verkefninu væru að koma upp kerfi fyrir notendaaðganga þar sem hver notandi 

gæti séð heildarkolefnissporið sitt í grafi og miða það við almennt kolefnisgraf. Annað skref 

til framtíðar væri að gera gögnin enn betri með því að gera nákvæmari mælingar á 

umbúðunum og upprunalandi, auk þess að mæla kolefnisspor innihaldsins eins og nefnt var 

að ofan. Því er hægt að fara með verkefnið í ótal áttir. 

Almennt var þetta mjög lærdómsríkt og krefjandi verkefni. Flutter forritunarmálið er skrifað 

á kunnulegan en þó frábrugðin hátt frá öðrum tungumálum og var því skemmtileg tilbreyting 

bæði að læra á það og nota. Þetta var í fyrsta skipti sem höfundur var einn á báti með stórt 

verkefni en þá var mikilvægt að skipuleggja verkefnið vel og vera með góða áætlun fyrir 

uppbyggingu og framkvæmd verkefnisins. 

Ekki er hægt að ætlast til þess að fólk fari í næstu verslun með símann á lofti og skanni allar 

vörurnar sem það kaupir en þetta verkefni er ætlað til þess að auka meðvitund fólks á hvað 

matvörur menga mikið. Samræður um umhverfismál og kolefnisspor hafa aukist gríðarlega 

á síðustu árum og þetta verkefni er aðeins lítið skref í þeirri þróun en vonandi er það skref í 

rétta átt. 


