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Ordnance Survey jest krajow¹ agencj¹ geodezyjn¹ i kartograficzn¹ w Wielkiej Brytanii,
która dostarcza dok³adne i aktualne informacje geograficzne, które stosuj¹ instytucje rz¹dowe, przedsiêbiorstwa i osoby prywatne.
Organizacja powsta³a w 1791 r., kiedy rz¹d zda³ sobie sprawê, ¿e w planowaniu dzia³añ
obronnych celem odparcia inwazji ze strony napoleoñskiej Francji , nale¿y stworzyæ wszechstronn¹ i dok³adn¹ mapê po³udniowego wybrze¿a Anglii. Wobec tego rz¹d poleci³ Ordnance 
ówczesnemu odpowiednikowi ministerstwa obrony  przyspieszenie niezbêdnych prac pomiarowych.
Decyzja ta doprowadzi³a do opracowania szczegó³owych map ca³ego kraju i sta³a siê
równie¿ ród³em nazwy Ordnance Survey  organizacji, która nastêpnie siê rozros³a i sta³a siê
jednym z czo³owych producentów map na wiecie i wa¿nym dostawc¹ cyfrowych informacji geograficznych.
Pierwsza mapa papierowa wykonana przez Ordnance Survey, obejmuj¹ca hrabstwo Kentu, zosta³a opublikowana w 1801 r. Od tego czasu a¿ do roku 1971 dzia³alnoæ Ordnance
Survey koncentrowa³a siê na mapach. Ale pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia Ordnance Survey przeszed³ ca³kowicie na technologie cyfrowe wielkoskalowej mapy
Wielkiej Brytanii obejmuj¹cej oko³o 230 000 arkuszy.
Maj¹c g³ówn¹ siedzibê w Southampton oraz placówki w ca³ej Brytanii, Ordnance Survey
jest departamentem rz¹dowym i agencj¹ wykonawcz¹ podleg³¹ bezporednio ministrowi.
Sta³a siê organizacj¹ w pe³ni cywiln¹ w 1983. Od 1999 ma status rz¹dowego funduszu
handlowego (Trading Fund), co daje wiêksze kompetencje w planowaniu i zarz¹dzaniu finansami oraz wiêksz¹ swobodê podejmowania nowych inicjatyw w ramach planu biznesowego zatwierdzonego przez ministrów.
Jako fundusz handlowy, Ordnance Survey jest ca³kowicie finansowane z wp³ywów od
klientów raczej ni¿ przez podatników. Wp³ywy pochodz¹ z licencjonowania danych zgodnie
z prawami autorskimi Korony, jak równie¿ z bezporedniej sprzeda¿y map papierowych.
Odnoszenie sukcesu zapewnia trwa³oæ modelu finansowania, co z kolei oznacza, ¿e Ordnance Survey mo¿e tworzyæ informacjê dok³adn¹, wysokiej jakoci i szeroko zachêcaæ do
licencjonowania. Dokonuje tego bezporednio lub za porednictwem partnerów, a przychody pokrywaj¹ koszty dzia³alnoci oraz sta³e potrzeby inwestycyjne dla podnoszenia jakoci
danych. Ordnance Survey wyp³aca równie¿ pañstwu dywidendê ze swoich wyników finansowych.
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Utrzymuj¹c i ulepszaj¹c jedn¹ z najbardziej szczegó³owych osnów georeferencyjnych
wiata, Ordnance Survey podnosi jakoæ ¿ycia milionów ludzi. Nasze informacje obejmuj¹
ca³okszta³t podstawowej dzia³alnoci sektora publicznego od katastru po lokalizowanie opuszczonych dzia³ek pod budownictwo mieszkaniowe; od identyfikowania obszarów ubóstwa
do planowania nowego dostêpu do terenów wiejskich; od kontrolowania przep³ywu ruchu
miejskiego po pomoc policji w monitorowaniu schematów pope³niania przestêpstw, a przez
to w chwytaniu przestêpców. Tylko w ramach jednej umowy wspieraj¹cej ratownictwo
przesz³o 80 zespo³ów ratowników górskich, wszystkie z³o¿one z ochotników, uzyska³o dostêp do danych map cyfrowych, co pomaga im w u¿ywaniu coraz szerzej stosowanych
rêcznych urz¹dzeñ korzystaj¹cych z technologii GPS.
W sektorze prywatnym zastosowania s¹ jeszcze szersze, od opracowywaniu profilu klientów po wyliczanie stawek ubezpieczeniowych, oraz od zarz¹dzania portfelami nieruchomoci po rozwijanie transportowych systemów logistycznych. Dane Ordnance Survey s¹ integralnym sk³adnikiem katalogów internetowych, systemów nawigacji samochodowej oraz
zastosowañ telefonów komórkowych  prawie wszystkie produkty i us³ugi korzystaj¹ce z
lokalizacji na obszarze Wielkiej Brytanii zawieraj¹ w sobie dane Ordnance Survey.
Powi¹zania z oko³o 500 partnerami komercyjnymi  spó³kami opracowuj¹cymi programy
komputerowe, integratorami systemów, firmami konsultingowymi i wydawniczymi  uczyni³y z Ordnance Survey jednego z najwiêkszych w Europie licencjodawców informacji
geograficznej. Partnerzy odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w tworzeniu korzyci, poniewa¿ wykorzystuj¹c swoj¹ wiedzê eksperck¹ wytwarzaj¹ produkty i wiadcz¹ us³ugi mo¿liwie najlepiej
dostosowane do okrelonych zastosowañ, a przez to reprezentuj¹ce wysok¹ wartoæ.
Informacje Ordnance Survey s¹ tak wa¿ne, a baza klientów tak ró¿norodna, ¿e niezale¿ny
raport ocenia jej roczn¹ wartoæ dla gospodarki brytyjskiej na 100 miliardów funtów.
Sta³ym wyzwaniem dla naszej organizacji jest tworzenie i utrzymywanie zasobów geograficznych, wykorzystywanych we wszystkich aspektach ¿ycia Wielkiej Brytanii.

Zbieranie i przechowywanie danych
Informacje geograficzne s¹ pozyskiwane na wiele ró¿nych sposobów. W ramach programu ci¹g³ej aktualizacji, Ordnance Survey wykorzystuje wiele róde³ informacji do stwierdzenia istotnych zmian w terenie, takich jak nowe budowy i wyburzenia. Polegamy na pracy
oko³o 300 geodetów w terenie.
U¿ywaj¹ oni ró¿nego sprzêtu do zbierania informacji, w tym tachimetru elektronicznego
z laserem do mierzenia odleg³oci oraz rêcznymi palmtopami na dotyk piórem do nanoszenia
ostatnich zmian.
Personel geodezyjny z wysok¹ dok³adnoci¹ okrela równie¿ po³o¿enie przy wykorzystaniu sprzêtu GPS odbieraj¹cego sygna³y z sieci 24 satelitów na orbicie oko³oziemskiej.
Ordnance Survey ustanowi³ krajow¹ sieæ oko³o 100 stacji bazowych, które stale przekazuj¹ swoje namierzone za pomoc¹ GPS pozycje do centralnego orodka przetwarzania danych. Sieæ, pod nazw¹ OS Net, zapewnia centymetrow¹ dok³adnoæ pozycji w czasie rzeczywistym, co jest wielkim postêpem w efektywnoci zbierania danych. Poprzednio tysi¹ce
punktów triangulacyjnych, np. w postaci betonowych znaków triangulacyjnych umieszcza-
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nych na wzniesieniach, by³y podstaw¹ obliczania wspó³rzêdnych, ale ta stara metoda nie jest
ju¿ stosowana.
Inwestycja w OS Net pomaga uzyskaæ w czasie rzeczywistym poziom dok³adnoci poni¿ej metra, a nawet centymetrow¹, gdy u¿ytkownik znajduje siê w Wielkiej Brytanii. To jest
olbrzymi postêp dotycz¹cy mo¿liwoci GPS w urz¹dzeniach osobistych oraz w nawigacji
samochodowej, które zwykle zapewniaj¹ dok³adnoæ oko³o 10 metrów przy okrelaniu pozycji.
Informacje zebrane przez personel naziemny s¹ uzupe³niane przez intensywny program
zdjêæ lotniczych, zw³aszcza terenów wiejskich, które mog¹ byæ ogl¹dane trójwymiarowo.
Uzyskiwane obrazy wysokiej rozdzielczoci, które dok³adnie pokazuj¹ takie detale jak oznakowanie dróg  mog¹ byæ nastêpnie nak³adane na istniej¹ce mapy, aby sprawdziæ, które
cechy uleg³y zmianie, dziêki czemu mo¿na natychmiast rejestrowaæ zmiany aktualizacyjne.
Trzeci rodzaj danych, pochodz¹cych od organizacji takich jak w³adze lokalne i ród³a
komercyjne, jest ³¹czony z informacjami zebranymi przez geodetów w terenie i zespo³y
zwiadu lotniczego.
Celem jest uchwycenie wszystkich wa¿niejszych zmian w ci¹gu 6 miesiêcy od ich nast¹pienia. Wówczas jest ustalane po³o¿enie cech i atrybutów oraz rejestrowane w krajowej
bazie danych geograficznych, z której nastêpnie pobierane s¹ dane do tworzenia mapowych
produktów cyfrowych i papierowych.
Baza danych zawiera oko³o 440 milionów obiektów. To tworzy dzia³aj¹cy bez zarzutu,
stale aktualizowany zasób dla 230 000 arkuszy map, które kiedy zosta³y przekszta³cone do
postaci cyfrowej. rednio dokonuje siê w bazie danych 5 000 zmian dziennie, dotycz¹cych
nowych budynków i zabudowy, wyburzeñ, ograniczeñ w trasach drogowych oraz innych
zmian naturalnych oraz dokonanych przez cz³owieka.
Ordnance Survey dostarcza szeroki wachlarz produktów, w tym wielkoskalowe i wielowarstwowe informacje zawarte w OS MasterMap odpowiednie do umieszczenia w rodowisku baz danych. Dane cyfrowe dotycz¹ce wysokoci s¹ dostêpne zarówno jako warstwice i jako cyfrowe modele rzeby terenu. Wród szerokiej publicznoci najbardziej znane s¹
krajowe serie map papierowych dla wêdrówki pieszej i samochodowej obejmuj¹ce mapy pod
nazwami OS Explorer Map (w skali 1:25 000) oraz OS Landranger Map (w skali 1:50 000).
Ordnance Survey przyjmuje zamówienia na dane cyfrowe przez Internet oraz dostarcza
je na CD, DVD lub on line zgodnie ze standardami wymaganymi przez oprogramowanie typu
GIS lub CAD u¿ytkownika.
Dane dostarczane s¹ g³ównie przez specjalistyczn¹ sieæ partnerów detalicznych zwanych
Ordnance Survey Mapping and Data Centres. Obs³uguj¹ one g³ównie profesjonalny rynek
nieruchomoci, ale s¹ równie¿ wykorzystywane przez klientów, którzy potrzebuj¹ map za³¹czanych do wniosków o planowan¹ rozbudowê nieruchomoci. Ordnance Survey Mapping
and Data Centres s¹ rozmieszczone strategicznie na terenie ca³ej Wielkiej Brytanii, ka¿dy z
³¹czem komputerowym do bazy danych Ordnance Survey tak, ¿eby mog³y na ¿¹danie dostarczaæ klientom aktualne dane do tworzenia map. Zapewnione s¹ równie¿ us³ugi umo¿liwiaj¹ce tworzenie map na sprzêcie klientów, którzy wol¹ wybieraæ i organizowaæ mapy i
dane w swoim lokalu korzystaj¹c z dostêpu do bazy danych w czasie rzeczywistym.
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Spójnoæ w skali krajowej
Dane georeferencyjne kraju lub regionu, aby spe³niaæ sw¹ istotn¹ rolê musz¹ byæ odpowiednio i jednolicie utrzymywane. Poniewa¿ Ordnance Survey zbiera i przechowuje dane
wed³ug ujednoliconej krajowej specyfikacji, mo¿e wspieraæ ³¹czenie informacji przestrzennej
dla spójnego procesu podejmowania decyzji na terenie ca³ej Wielkiej Brytanii.
Najbardziej szczegó³owy produkt, OS MasterMap, sk³ada siê z szeregu oddzielnych warstw
 Topografia, Adresy 2, Zobrazowania i Zintegrowana Sieæ Transportowa (ITN). Dane maj¹
dodatkow¹ wagê dziêki temu, ¿e do ka¿dego obiektu jest przypisany niepowtarzalny topograficzny identyfikator (TOID) pozwalaj¹cy na do³¹czanie do tego obiektu innych informacji. Dane ju¿ posiadane przez u¿ytkownika mog¹ byæ ³¹czone z obiektami geograficznymi
poprzez TOID.
Podstaw¹ OS MasterMap s¹ Krajowe Podstawy Cyfrowe (DNF), zestaw zasad i regu³
operacyjnych u³atwiaj¹cy integracjê informacji geograficznej z innymi informacjami biznesowymi. DNF zapewnia sposób ³¹czenia licznych róde³ z okrelonym odniesieniem przestrzennym poprzez niepowtarzalne identyfikatory takie jak TOID OS MasterMaps.
Na przyk³ad w sektorze u¿ytecznoci publicznej spó³ka wodna Bristol Water u¿ywa Warstwy Adresowej 2 OS MasterMap do sprawdzania adresów tysiêcy domów, do prowadzenia
kompleksowych badañ ankietowych oraz udostêpniania informacji w intranecie w ramach
ca³ej firmy poprzez interfejs mapowy. Zdolnoæ do odniesieñ krzy¿owych pomaga Wessex
Water w jej praktyce klasyfikowania lokalizacji us³ug wed³ug funkcji. Trzecia spó³ka, Northumbrian Water, rozwinê³a GIS sieciowy, który umo¿liwia personelowi call center siêgniêcie
do fragmentu mapy wielkoskalowej na podstawie adresu osoby telefonuj¹cej. Mapa jest aktualizowana w czasie rzeczywistym przez doradców i in¿ynierów w terenie informuj¹cych o
naprawach i pracach konserwatorskich. Tego rodzaje zak³ady u¿ytecznoci publicznej odnosz¹
wiêksze oszczêdnoci kosztów w swojej dzia³alnoci korzystaj¹c z Warstwy Adresowej 2.
Do zbudowanie i utrzymania Warstwy Adresowej 2 Ordnance Survey u¿ywa przestrzennych odniesieñ wysokiej rozdzielczoci do przesz³o 27 milionów adresów pocztowych. W³¹czony jest równie¿ zestaw danych o posiadaczach kilku miejsc zamieszkania, co zapewnia
pe³ne szczegó³y adresowe o mieszkaniach bez pojedynczych punktów dostarczania poczty.
Ordnance Survey dostarcza te dane ze szczegó³ami odniesienia podstawowego adresu pocztowego, umo¿liwiaj¹c ³atw¹ identyfikacjê wszystkich nieruchomoci korzystaj¹cych z zak³adów u¿ytecznoci publicznej i innych us³ug pozapocztowych.
Ordnance Survey klasyfikuje wszystkie adresy jako mieszkaniowe i handlowe oraz podaje alternatywny adres geograficzny, taki jak miejscowoæ lub nazwa dzielnicy. Lokale biznesowe s¹ kwalifikowane do podkategorii, jeli ich nazwa handlowa lub markowa jasno wskazuje na ich funkcjê.
Ponadto, Warstwa Adresowa 2 zawiera przesz³o 1,5 miliona nieruchomoci, które nie maj¹
adresu pocztowego. Wród nich s¹ zak³ady u¿ytecznoci publicznej, sale gminne, kocio³y i
obiekty u¿ytecznoci publicznej. Ich lokalizacja jest wa¿na dla reagowania w nag³ej potrzebie,
do ustalania strategii na wypadek sytuacji kryzysowej, oceny ryzyka, ubezpieczenia maj¹tku,
planowania obs³ugi klientów i remontów. Nadano im intuicyjnie u¿yteczne adresy odwo³uj¹ce
siê do drogi, miejscowoci i kodu pocztowego. S¹ one przydzielone tak¿e do alternatywnych
klasyfikacji opartych na informacjach Ordnance Survey oraz na innych ród³ach.
Tabela odniesieñ krzy¿owych, która ³¹czy niepowtarzalne identyfikatory adresowe, ma
na celu zapewnienie ³atwej nawigacji miêdzy ró¿nymi tematami w ramach Warstwy Adreso-
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wej 2 a danymi adresowymi tworzonymi przez inne organizacje. Celem jest stworzenie
mo¿liwie prostego mechanizmu udostêpniania i integrowania ró¿nych informacji adresowych. Tabela jest dostêpna bezp³atnie i istniej¹ plany po³¹czenia jej w przysz³oci z dalszymi
zestawami danych.

Zintegrowana informacja o sieci drogowej
Warstwa ITN map OS MasterMap tworzy spójn¹ krajow¹ bazê dla rozwoju szeregu
aplikacji zwi¹zanych z ruchem drogowym.
Obejmuje ona przesz³o 740 000 nazwanych dróg i zawiera 99,21% obecnych po³¹czeñ
drogowych (o 0,39% wiêcej ni¿ w 2006). Prawid³owa klasyfikacja dotyczy 99,70% dróg
klasy A, 99,94% dróg klasy B oraz 99.93% mniejszych dróg.
Warstwa sk³ada siê z dwóch tematów: Sieci Drogowej oraz Informacji o Trasach Drogowych (RRI). Sieæ Drogowa obejmuje wszystkie przejezdne drogi w Wielkiej Brytanii i jest
przeznaczona dla tych, którzy potrzebuj¹ coraz bardziej zaawansowanych danych geograficznych dla wiadczonych przez siebie us³ug i zastosowañ. Wszystkie dane uwzglêdniaj¹
oficjalne kategorie dróg Ministerstwa Transportu takie jak autostrady i drogi g³ówne jak
równie¿ nazwane i nienazwane mniejsze drogi, lokalne ulice i uliczki. Zgodnie z zasadami
DNF, ka¿de po³¹czenie drogowe posiada TOID, który mo¿e byæ przekazywany innym u¿ytkownikom stosuj¹cym ró¿ne aplikacje i systemy.
Temat RRI rozszerza funkcjonalnoæ danych o cechy, które mog¹ mieæ wp³yw na wybór
trasy przez kierowcê, w tym spokojniejszy ruch, ograniczenia skrêtu i drogi jednokierunkowe, jak równie¿ dostêp dla pojazdów i ograniczenia czasowe. W padzierniku 2006, klienci
RRI uzyskali dostêp do ograniczeñ wagi, szerokoci i wysokoci dotycz¹ce mostów drogowych w Wielkiej Brytanii, co sprawi³o, ¿e jest to jedyny produkt informacji geograficznej
zawieraj¹cy takie ogólnokrajowe dane. Przynosi to ju¿ olbrzymie korzyci s³u¿bom ratunkowym, firmom transportowym, przewonikom, w³adzom lokalnym i centralnym i innym.
Warstwa ITN wspiera d¹¿enia w³adz lokalnych do skierowania transportu ciê¿arowego
na odpowiednie drogi ze wzglêdów bezpieczeñstwa i efektywnoci. Pomo¿e to podejæ do
zagadnienia du¿ych ciê¿arówek je¿d¿¹cych po nieodpowiednich drogach zarówno w terenach wiejskich jak i miejskich, co niepokoi spo³eczeñstwo, w³adze lokalne i sam¹ bran¿ê
transportow¹.
Warstwa ITN pomaga w³adzom lokalnym nie tylko w zakresie zarz¹dzania przewozami
towarowymi. Rada Redditch Borough jest przyk³adem w³adzy wykorzystuj¹cej ITN dla poprawy transportu lokalnego. Konwencjonalna obs³uga po sta³ych trasach, zatrzymuj¹c siê na
sta³ych przystankach zgodnie z rozk³adem jazdy, jest droga i nieelastyczna. Transport reaguj¹cy na popyt (DRT) umo¿liwia w³adzom lokalnym dostarczanie bardziej efektywnej kosztowo i przyjaznej dla rodowiska obs³ugi. Us³uga Zadzwoñ Po Przejazd w Redditch wywo³a³a
taki wzrost popytu, ¿e rêczny system rezerwacji i ustalania trasy mia³by trudnoci z jego
obs³ug¹. Dla rozwi¹zania tego problemu u¿ywa siê Warstwy ITN w aplikacji, która pozwala
personelowi oceniæ proby o rezerwacje przejazdu i wybraæ najbardziej odpowiednie i efektywne trasy. Redditch obecnie obs³uguje o 25% wiêcej przejazdów przy pomocy tej samej
liczby pojazdów optymalizuj¹c trasy. Pozwoli³o to obni¿yæ zu¿ycie paliwa przy wzrocie
wp³ywów z op³at za przejazd.
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Us³ugi mapowe w sytuacjach wyj¹tkowych
Realizuj¹c swoje zadania publiczne, Ordnance Survey prowadzi równie¿ us³ugi mapowe
w sytuacjach wyj¹tkowych (MFE), które umo¿liwiaj¹ wykorzystanie informacji, us³ug mapowych oraz dowiadczenia instytucji w sytuacjach takich, jak powodzie, po¿ary, wyciek
niebezpiecznych substancji, wybuch epidemii, poszukiwania osób zaginionych i powa¿ne
wypadki drogowe.
System MFE pomóg³ ostatnio zareagowaæ na ró¿ne szeroko znane wydarzenia, w tym
wielkie letnie powodzie obejmuj¹ce du¿e po³acie Anglii. Ordnance Survey natychmiast zareagowa³ na probê o dane dla map cyfrowych ze strony planuj¹cych akcjê ratunkow¹ i ewakuacjê setek ludzi z po³udniowego Yorkshire. Ekipy korzysta³y z bardzo szczegó³owych
danych dotycz¹cych adresów i wysokoci terenu dla ustalenia nieruchomoci po³o¿onych w
okrelonym pamie wysokoci wokó³ tamy Ulley ko³o Rotherham, dostarczaj¹c planuj¹cym
solidne podstawy dla ustalenia ryzyka zalania i kolejnoci dzia³añ.
Kilka tygodni póniej zak³ady wodoci¹gowe zwróci³y siê o dane na temat wysokoci
po³o¿enia ulic w dotkniêtym powodzi¹ rejonie Severn, aby pomóc im wyznaczyæ lokalizacje
dla prawie 1000 zbiorników z wod¹ pitn¹ zaopatrywanych przez kierowców cystern. Precyzyjne ustalenie czasowej lokalizacji zbiorników mia³o zasadnicze znaczenie dla ich uzupe³niania i zarz¹dzania logistyk¹ transportu. Dane mapowe Ordnance Survey stanowi³y równie¿
podstawê dla nak³adek zdjêæ lotniczych i informacji o ruchu drogowym, kiedy ró¿ne agencje i ekipy interweniuj¹ce próbowa³y przedstawiæ wizualnie zakres aktualnej i potencjalnej
powodzi i wyznaczyæ optymalne trasy dla akcji ratunkowych. Jednym z takich kluczowych
scenariuszy by³ plan ewakuacji wokó³ wa¿nej elektrowni w Gloucester.

Bezp³atny dostêp w punkcie wykorzystania
System MFE jest tylko jednym z przyk³adów bezp³atnego dostêpu do informacji Ordnance Survey w punkcie wykorzystania. Innym przyk³adem jest us³uga umo¿liwiaj¹ca dziesi¹tkom tysiêcy studentów, naukowcom i pracownikom uniwersytetów i wy¿szych uczelni w
ca³ej Wielkiej Brytanii ci¹ganie danych mapowych do odpowiednich aplikacji komputerów
na ich biurkach. Od czasu uruchomienia tej us³ugi siedem lat temu, wspierany jest szeroki
wachlarz studiów od archeologii po zoologiê.
Ordnance Survey zapewnia równie¿ bezp³atny dostêp ka¿demu uczniowi w Wielkiej Brytanii w wieku 7 lat. Poniewa¿ program rozpocz¹³ siê 5 lat temu, rozdano oko³o 4 milionów
bezp³atnych map do wykorzystania w szkole i poza szko³¹, co by³o najwiêksz¹ inicjatyw¹
tego rodzaju w szko³ach brytyjskich.
Innym przyk³adem bezp³atnego korzystania jest niedawno uruchomiony portal wypraw
turystycznych, gdzie u¿ytkownicy mog¹ dzieliæ siê uwagami na temat tras wêdrówek w
rodowisku web 2.0. Fragmenty map mog¹ byæ równie¿ ci¹gane z serwisu Get-a-map na
stronie internetowej Ordnance Surveys, natomiast osobna strona internetowa map wyborczych podaje u¿yteczne informacje dla kandydatów do parlamentu i na radnych, dla dzia³aczy partyjnych i nauczycieli.
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Wiele stron internetowych w³adz lokalnych oraz dostêpnych bezp³atnie us³ug firm z sektora prywatnego takich jak Google równie¿ zawiera informacje Ordnance Survey. Bezp³atnie
udostêpniony jest równie¿ w Internecie dostêp do danych geodezyjnych GPS  istotnych dla
budownictwa, zak³adów u¿ytecznoci publicznej i krajowych projektów infrastrukturalnych.
Podstaw¹ dla tych wszystkich przyk³adów, z systemem us³ug mapowych dla sytuacji
wyj¹tkowych na czele, jest potrzeba posiadania dok³adnych i aktualnych informacji geograficznych. Utrzymywanie wysokiej jakoci tych danych jest istotne dla krajowej infrastruktury i poci¹ga za sob¹ znaczne nak³ady na pokrycie kosztów zbierania i przechowywania
danych.

Wspó³praca
Ordnance Survey wspó³pracuje z organizacjami rz¹dowymi i gospodarczymi dla zmaksymalizowania korzyci z informacji geograficznych. Takie podejcie uznaje coraz wiêksz¹
wspó³zale¿noæ ró¿nych organizacji.
W projekcie Inicjatywa Atlantis, Ordnance Survey dostarcza podstawowe dane geograficzne dla lepszego zarz¹dzania na wypadek powodzi. Wobec przewidywañ, ¿e zmiany klimatyczne bêd¹ mia³y coraz wiêkszy wp³yw na rodowisko naturalne, Atlantis ma na celu
poprawê informacji na temat rzek i terenów razem z wieloma pokrewnymi danymi dla oceny
wp³ywu zmian na czêstotliwoæ wyst¹pienia powodzi, na jej rozmiary i poziom morza. Powinno to prowadziæ do lepszego zarz¹dzania pracami rozwojowymi w dziedzinach nara¿onych na takie ryzyko i do poprawy zdolnoci stawiania czo³a sytuacjom wyj¹tkowym.
Ordnance Survey dostarczy³ dane topograficzne dla stworzenia modeli terenu i zorganizowanej cyfrowej sieci rzek. Nowy numeryczny model terenu (DTM) bêdzie gridem o zmiennej
rozdzielczoci, zaspokajaj¹cym potrzeby: zarz¹dzania rodowiskiem naturalnym, gospodarki
wodnej i badañ naukowych oraz bêdzie szczególnie dostosowany do zarz¹dzania sytuacj¹
powodziow¹. W tym duchu wspó³pracy i interoperatywnoci danych, zestawy danych s¹
zgodne z zasadami DNF. To przynosi dodatkow¹ korzyæ w postaci uproszczenia procesu
³¹czenia w³asnych danych u¿ytkowników z danymi partnerów Atlantis.
Obok Ordnance Survey, partnerami Atlantis s¹ Agencja rodowiska, Brytyjskie Badania
Geologiczne, Orodek ds. Ekologii i Hydrologii, Biuro Meteorologiczne i Biuro Hydrograficzne Zjednoczonego Królestwa.
Ordnance Survey wspiera równie¿ krajowy projekt oparty na DNF maj¹cy na celu zwiêkszenie wizualizacji podziemnych instalacji przez tworzenie map trójwymiarowych i technologiê nawigacji satelitarnej. VISTA (wizualizacja zintegrowanej informacji na temat podziemnych instalacji dla ograniczenia prac drogowych) jest programem wspó³pracy 21 organizacji
tworz¹cych zintegrowan¹ infrastrukturê, aby umo¿liwiæ wspólne korzystanie z danych na
temat podziemnych instalacji.
Warstwa Topograficzna OS MasterMap jest baz¹ referencyjn¹ dla wstêpnych prób naukowców z uniwersytetów w Leeds i Nottingham zintegrowania rozproszonych ewidencji
podziemnych rur, kabli, kana³ów i drutów. Koncepcja integracji i wymiany danych VISTA
jest rozwijana zgodnie z zasadami i regu³ami operacyjnymi DNF. Celem jest stworzenie spójnego, elastycznego sposobu identyfikowania, zbierania, wymiany, ponownego wykorzystania i
ewidencjonowania istotnych informacji.
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Dla zacienienia wspó³pracy Ordnance Survey jest g³êboko zaanga¿owany z kolegami z
instytucji rz¹dowych w rozwijanie oficjalnej strategii lokalizacji dla Zjednoczonego Królestwa podkrelaj¹c znaczenia miejsca w tworzeniu wszelkiego rodzaju polityki i dostarczanie
us³ugi pierwszej linii frontu. Projekt strategii zosta³ niedawno przedstawiony ministerstwu
do rozwa¿enia.
Ordnance Survey wspó³pracuje równie¿ z innymi nad realizacj¹ nowych podstaw prawnych dla Europejskiej Infrastruktury Danych Przestrzennych (ESDI). Pomog¹ one wymieniaæ dane przestrzenne miêdzy organami publicznymi i instytucjami UE dla celów ochrony
rodowiska  i zapewni¹ dostêp publiczny. Komisja Europejska ustanowi³a program prac,
które doprowadz¹ do opracowania szczegó³owych przepisów implementacyjnych dla metadanych, specyfikacji danych, us³ug sieciowych, wymiany danych i monitoringu implementacji. Ordnance Survey jest zaanga¿owana w program prac nad zmianami wymaganymi prze
nowe prawo.
W ten sposób Ordnance Survey bêdzie móg³ spe³niæ swoj¹ rolê we wcieleniu ESDI w
rzeczywistoæ. Podobnie jak w przypadku posuniêæ zmierzaj¹cych do stworzenia strategii
lokalizacji w Wielkiej Brytanii oraz rozwoju takich inicjatyw jak DNF, Ordnance Survey ¿ywi
przekonanie, ¿e ESDI mo¿e znacznie usprawniæ stosowanie informacji przestrzennej w europejskich procesach podejmowania decyzji.

Wniosek
Wszystkie organizacje zajmuj¹ce siê tworzeniem map znajduj¹ siê w okresie intensywnych i gwa³townych zmian. Wymogi klientów, nowe technologie i rozwijaj¹ce siê praktyki
biznesowe stwarzaj¹ nie istniej¹ce dotychczas wyzwania i mo¿liwoci. Trwa nadal zapotrzebowanie na podstawowe dane geograficzne, które powinny byæ spójne i dobrze utrzymywane. U¿ytkowanie informacji Ordnance Survey i rosn¹cy nacisk na wspó³pracê stanowi¹ doskona³e przyk³ady zaspokajania istniej¹cych potrzeb.
Streszczenie
Ordnance Survey stwarza spójne, maj¹ce wartoæ urzêdow¹, podstawy geograficzne dla krajowej
infrastruktury Wielkiej Brytanii, staj¹c wobec wspó³czesnych wyzwañ powodowanych rosn¹cymi wymaganiami u¿ytkowników i zmianami technologicznymi.
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