Vefsjár
Ábyrgð á afritun og varðveislu heimilda
Um íslenskar vefsjár

Samstarfsverkefni um vefsjár
Orkustofnun (OS) hafði frumkvæði í tveimur helstu samstarfsverkefnum stofnana sem unnin voru á sviði vefsjáa á Íslandi á liðnum áratug: Gagnavefsjá (2003) og Náttúruvefsjá (2008). Báðum þessum verkefnum er nú
lokið og hefur verið slökkt á vefsjánum á netinu (2011). OS hefur hins vegar tekið í notkun tvær eigin vefsjár:
Landgrunnsvefsjá (2009) og Orkuvefsjá (2010). Ástæður lokananna voru ólíkar. Í tilfelli Gagnavefsjár var hugbúnaðurinn orðinn úreltur og framleiðandinn hættur að styðja þá útgáfu hans sem notuð var, auk þess sem helmingur þátttakenda var hættur í verkefninu og allur kostnaður lá eftir hjá OS. Í tilfelli Náttúruvefsjár var hvorki
fjárhagslegur stuðningur stjórnvalda né faglegur stuðningur flestra þátttökustofnana við að halda verkefninu áfram,
en ábyrgð verkefnisins hafði fylgt Vatnamælingum OS til Veðurstofu Íslands um áramót 2008/2009.

Hugtakið „Vefsjá“
Íslenska hugtakið „vefsjá“ er yfirleitt notað um vefkerfi þar sem hægt
er að setja fram og skoða landfræðilegar gagnaþekjur í gegnum
einhvers konar kortaglugga á netinu, en hugtakið „kortasjá“ hefur
einnig verið notað í sama tilgangi. Upphaflega var orðið „vefsjá“ notað sem þýðing á ensku hugtökunum „Geo portal“ og
„Spatial portal“ en skilgreiningin á þeim er nokkuð víðtækari,
þ.e. vefsíður sem auðvelda það að finna, fá aðgengi að og nota
landfræðilegar upplýsingar sem fáanlegar eru á netinu. Farið
er að nota orðið „landupplýsingagátt“ sem þýðingu á þessum
hugtökum í lagatexta og opinberum skjölum. Segja má að hugtakið „vefsjá“ eins og það er notað í daglegu máli á Íslandi vísi
meira til kortagluggans sjálfs, þess sem í honum sést og þeirrar
virkni sem í kringum hann er.

Gagnavefsjá
Gagnavefsjá (GVS) var opnuð á netinu í mars
2004. Byggt var á hugbúnaði frá ESRI: ArcIMS.
Um var að ræða samstarfsverkefni Orkustofnunar, Íslenskra orkurannsókna - ÍSOR og Vatnamælinga OS sem voru innan OS þegar verkefnið
hófst, en síðar bættust gögn Umhverfisstofnunar
við. ESRI hætti fljótlega eftir þetta að viðhalda
hugbúnaðinum og bauð uppá nýja lausn. Efni
var síðast uppfært í árslok 2007, en OS var þá
ein eftir um rekstur og viðhald vefsjárinnar. Eftir
skipulags- og lagabreytingar á OS hafði stofnunin
aðeins faglega ábyrgð á hluta efnisins í Gagnavefsjá. Lokun var ákveðin eftir að valin hafði verið ný
hugbúnaðarlausn fyrir arftaka Gagnavefsjár, þ.e.
Orkuvefsjá. Vefþjónn Gagnavefsjár þótti síðan
ekki öruggur svo lokun varð nauðsynleg og fór
fram í desember 2011.

Fjöldi vefsjáa á Íslandi
Tölur skortir um íslenskar vefsjár og heimildir vantar um sögu
margra þeirra. Vefsjár eru misaðgengilegar og ef finna ætti um
þær tölulegar upplýsingar þyrfti fyrst að ákveða hvort eingöngu
yrðu taldar þær vefsjár sem opnar eru almenningi á netinu, eða
hvort einnig teldust með þær sem eru eingögnu notaðar innan
stofnana, sveitarfélaga eða fyrirtækja. Einnig þyrfti að ákvarða
hvernig ætti að fara með vefsjár sem hafa verið aflagðar og lokað
á netinu og vefsjár þar sem skipt hefur verið um vefumsjónarkerfi
og útliti gjörbreytt, en notaðar óbreyttar vefslóðir.

Hugbúnaðarþjónusta
Það eru einkum fimm íslensk fyrirtæki sem hafa veitt stofnunum
og sveitarfélögum hugbúnaðarþjónustu á þessu sviði en þar
eru mjög ólíkar lausnir í boði og mismunandi áherslur. Í vissum
tilfellum hefur eingöngu verið samið um hugbúnaðarleyfi og
útlitshönnun, en í öðrum einnig um vinnslu gagna, varðveislu
gagnasafna, innsetningu efnis í vefsjárhugbúnað, aðgengi að
gagnaþekjum til birtingar og um hýsingu. Tíminn sem vefsjár
eru opnar á netinu getur því tengst lengd viðskiptasambands
stofnunar og fyrirtækis og gæti vefsjá því horfið með stuttum
fyrirvara af netinu.

Afritun útlits vefsjáa
Landsbókasafn Íslands hefur um árabil afritað reglubundið
allar íslenskar vefsíður. Í ljós hefur komið að búnaðurinn getur ekki
afritað útlit vefsjáa og því hefur engin miðlæg útlitsafritun farið
fram á íslenskum vefsjám. Safnið hefur ekki svo vitað sé áform um að
hefja slíka afritun og telur óljóst hvort safnið hafi skyldum að gegna
í slíku verkefni. Þau viðhorf eru á Þjóðskjalasafni Íslands að afritun
á birtingarmynd vefsjáa eins og hún kemur fram á netinu sé utan
verksviðs safnsins. Heimildir um útlit og virkni munu því ekki varðveitast nema eigendur vefsjánna geri eitthvað til að afrita þær. Líklegt er
að einhverjar slíkar upplýsingar hafi nú þegar farið forgörðum.
Samtök um landupplýsingar á Íslandi (LÍSA) höfðu árið 2009
frumkvæði að því að stofna samráðsnefnd með fulltrúum safnanna tveggja til að vekja athygli á varðveislumálum landrænna
gagna. Nefndin hefur unnið að nokkrum skilgreindum verkefnum og var greining á stöðu afritunar vefsjáa eitt þeirra. LÍSU
samtökin vildu með frumkvæði að starfi nefndarinnar aðstoða
fyrrnefnd lykilsöfn við að geta sinnt betur hlutverki sínu varðandi varðveislu landrænna gagna.

Afritun á útliti vefsjáa
Þegar fyrir lá að loka þyrfti tveimur vefsjám voru engar leiðbeiningar
þekktar um afritun á útliti vefsjáa. Vitað var að engin miðlæg afritun færi
fram og var því sett upp sérstakt verkefni hjá OS sem hafði það að
markmiði að öll gögn væru til í afriti, auk skýringartexta, lýsigagna og
skjámynda úr öllum helstu köflum vefsjánna. Þannig urðu til afrit og
aðferðir sem mögulegt verður að nota við að uppfæra gögn til birtingar
annars staðar síðar og einnig fæst þannig hugmynd um virkni og útlit
hinna ýmsu hluta vefsjánna, en þetta skiptir allt máli í sögulegu samhengi,
til dæmis þegar kemur að þætti vefsjáa í kortasögu Íslands.
Beitt var sömu aðferðum á báðar vefsjárnar þó þær byggðu á ólíkum
hugbúnarlausnum. Allar formskrár (shp) voru afritaðar sem og gagnaþekjur, texti af vef og úr vefsjá var afritaður og teknar skjámyndir af
öllum helstu köflum. Gögnum var komið fyrir á tölvukerfi OS, brenndir
DVD diskar fyrir skjalavistun og upplýsingar um verkefnin settar á vefsíðu
OS ásamt glærum af útlitsafrituninni.

Ólík sjónarmið
Lokun áðurnefndra tveggja vefsjáa leiðir hugann að því hvers vegna vefsjár sem samstarfsverkefni margra stofnana gangi verr en vefsjárverkefni
þar sem ein stofnun ræður ferðinni. Nú þegar komið er að innleiðingu
hugmyndafræði INSPIRE í löndum Evrópu, um grunngerð stafrænna
landupplýsinga, þar sem samstarf, samnýting og skilvirkni eru leiðarljós,
er þarft að leiða hugann að þessari staðreynd. Ástæðurnar fyrir þessari
stöðu eru taldar eftirfarandi:
•

Ólík markmið stofnana í gagna- og vefmálum

•

Ólík staða stofnana á sviði landupplýsingamála

Leiðir til úrbóta
Líftími margra vefsjáa er stuttur. Það er af mörgum talið
eðlilegt þar sem tæknin á netinu breytist hratt, stöðugt er
verið að skipta út hugbúnaði og nýjar og hraðvirkari lausnir
koma fram. Því þarf að finna hagkvæmar leiðir til að afrita
upplýsingar um útlit og virkni núverandi vefsjáa. Þá þarf að
leita leiða til að ná afritum og upplýsingum um útlit og virkni
eldri vefsjáa sem ekki eru lengur opnar á netinu, en gætu
verið til í afritum eða enn á innri kerfum. Móta þarf stefnu
í því hvað er mikilvægast að varðveita fyrir framtíðina, um
leið og huga þarf að því hvert á að vera aðgengi slíkra
upplýsinga. Skera þarf úr um það hver eigi að bera
ábyrgð á afritun, varðveislu og aðgengi þessara upplýsinga
í framtíðinni. Slík ákvörðun ætti að vera hluti af opinberri
varðveislustefnu landrænna gagna, en sú stefna er ekki til.

Ólíkar þarfir og mismunandi kröfur um virkni hugbúnaðarlausna

•

Ólík stærð og fjármálaleg staða stofnana

•

Gæði gagna mjög mismunandi milli stofnana

•

Fjármagn dreifist milli eigin vefsjárvinnu stofnunar og samstarfsverkefnisins og hugsanlega ekki til peningar fyrir hvoru tveggja

•

Ólík sjónarmið varðandi það hvaða gögn eiga að fá meira vægi
en önnur og ólík sýn á valdsvið í ákvarðanatöku í samstarfsverkefni

•

Samstarfsverkefni draga athyglina að gögnunum, athygli á
stofnanirnar minnkar og þar með dregur úr möguleikum einstakra
stofnana til að sýna sérstöðu, sem er oft hluti ímyndar og getur 		
haft áhrif í stjórnkerfinu á möguleika stofnana til að fá fjármagn

Samstarfsverkefnin Gagnavefsjá og Náttúruvefsjá voru
brautryðjendaverkefni hér á landi, hvort á sinn hátt og hafa skapað
mikla reynslu. Hugmyndir miðuðu að því að notendur gætu fengið
aðgang að ólíkum gagnasöfnum frá mörgum stofnunum gegnum
eina og sömu vefsjána og borið þar saman gögn. Verkefnin hafa
hins vegar ekki átt langan líftíma og hafa ekki nýst sem skyldi.
Orkustofnun tók þá stefnu að þróa áfram þá hugbúnaðarlausn sem
stofnunin hafði styrkt í verkefninu um Náttúruvefsjá og nýtti þannig
fyrri fjárfestingu. Nýju vefsjárnar, Landgrunnsvefsjá og Orkuvefsjá,
hafa virkað vel og henta stofnuninni ágætlega til biringar upplýsinga
um landræn gögn. Lok samstarfsverkefnanna er umhugsunarefni,
bæði varðandi sjónarmið einstakra stofnana sem komu að verkefnunum og um forgangsröðun mikilvægra verkefna í stjórnkerfinu.

Náttúruvefsjá
Náttúruvefsjá (NVS) var opnuð á netinu í október 2008.
Byggt var á íslenskum hugbúnaði (Flashmap) sem þróaður
var í verkefninu af hugbúnaðarfyrirtækinu Gagarín. Vefsjáin
var samstarfsverkefni tíu íslenskra stofnana. Greiðendur
kostnaðar voru Orkustofnun (50%) og verkefnisstjórn um
Íslenska upplýsingasamfélagið (50%). NVS var á forræði
Vatnamælinga OS og við flutning Vatnamælinga innan
stjórnkerfisins fór ábyrgðin til Veðurstofa Íslands. Ekkert
nýtt efni var sett inn eftir opnun í október 2008. Verkefnið
fékk ekki stuðning umhverfisráðuneytis og stofnana þess til
birtingar landrænna gagna margra stofnana í einni vefsjá.
Eftir aðgerðaleysi í verkefninu fór hugbúnaðarframleiðandinn fram á að vefsjánni yrði lokað, enda forsendur verkefnisins
brostnar. NVS var lokað í desember 2011.
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