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ВПРОВАДЖЕННЯ INSPIREID У БАЗІ ТОПОГРАФІЧНИХ ДАНИХ  
ОСНОВНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ТОПОГРАФІЧНОЇ КАРТИ УКРАЇНИ 

Досліджено принципи побудови та присвоєння унікального ідентифікатора inspireId об’єктам класів 
у базі топографічних даних (БТД), яку розроблено на основі концепції модельно-керованої архітектури. 
Розглянуто питання автоматичної генерації унікального ідентифікатора inspireId та правила його 
життєвого циклу. Мета роботи – дослідити принципи та вимоги до структури і присвоєння унікального 
ідентифікатора inspireId об’єктам класів БТД та реалізувати автоматичну його генерацію у мові 
структурованих запитів (SQL) для забезпечення зв’язку з наборами Інфраструктури геопросторових 
даних Європейського Союзу (Infrastructure for Spatial Information in the European Community – INSPIRE) 
та EuroRegionalMap (ERM). Відповідно до загальних принципів та вимог ЕRM до структури унікального 
ідентифікатора inspireId об’єктам класів бази топографічних даних, розроблено його структуру для 
ідентифікації об’єктів БТД “Основна державна топографічна карта”. Розроблено функцію для автома-
тичної генерації inspireId у середовищі об’єктно-реляційної системи керування базами даних (ОР СКБД) 
PostgreSQL. Детально розглянуто правила життєвого циклу унікального ідентифікатора у БГД, що 
забезпечує його стабільність. Використання унікального ідентифікатора inspireId у базі топографічних 
даних “Основна державна топографічна карта” забезпечує зв’язок із наборами інфраструктури 
геопросторових даних ЄС та EuroRegionalMap.  

Ключові слова: inspireId, унікальний ідентифікатор, база геопросторових даних, база топографічних 
даних, БТД, SQL, INSPIRE, ERM, геоінформаційні системи, ГІС, національна інфраструктура геопросторових 
даних, НІГД. 

Вступ 

У межах проєкту “Карти для сприяння 
належному управлінню землями”, за участю 
Державної служби України з питань геодезії, 
картографії та кадастру (Держгеокадастр) і 
Картографічною службою Королівства Норве-
гія (SK), буде створено базу топографічних 
даних “Основна Державна топографічна карта” 
[Karpinskyi & Lazorenko-Hevel, 2019; Підготов-
чі роботи, 2019]. 
БТД “Основна державна топографічна 

карта” – необхідний компонент базового набору 
Національної інфраструктури геопросторових 
даних (НІГД) України для забезпечення єдиної 
цифрової топографічної основи (ЄЦТО) на 
територію усієї держави. Відповідно до Закону 
України “Про Національну інфраструктуру гео-
просторових даних України”, який прийнято  

13 квітня 2020 року, базові геопросторові дані – 
це загальнодоступні геопросторові дані, що 
становлять уніфіковану цифрову координатно-
просторову основу для виробництва, інтеграції 
та провадження іншої діяльності з різними 
геопросторовими даними [The Law of Ukraine 
No. 2370, 2020]. 
НІГД України у перспективі буде інтегро-

вано з наборами даних INSPIRE, а початок 
цього процесу було закладено в межах проєкту 
EuroRegionalMap (ERM), у якому Україна з 2019 
року є активним учасником [Elling & Reichelt, 
2019]. 
Зважаючи на швидкі темпи інтеграції із 

загальноєвропейськими наборами геопросторо-
вих даних, база топографічних даних “Основна 
державна топографічна карта” повинна врахо-
вувати обов’язкові атрибути, які забезпечують 
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зв’язки між класами об’єктів. Також важливою 
є можливість ідентифікувати походження гео-
просторових об’єктів у БТД під час її інтеграції 
з базами геопросторових даних інших держав 
відповідно до директиви INSPIRE [Directive 
2007/2/EC, 2007]. 
Цю роль у наборах INSPIRE виконує ста-

більний комплексний ключовий атрибут inspi-
reId (INSPIRE Unique Identifier) – зовнішній не 
тематичний унікальний ідентифікатор, який 
однозначно ідентифікує геопросторовий об’єкт, 
що належить конкретному набору даних, та 
повинен автоматично генеруватися під час ство-
рення нового об’єкта класу [Directive 2007/2/EC, 
2007; INSPIRE Technical Guidelines, 2014; 
Elling R., 2020]. 

Постановка проблеми 

Для забезпечення реалізації сучасного геоін-
формаційного підходу до виробництва цифро-
вих топографічних карт і планів необхідно 
створити базу топографічних даних, яка буде 
ядром топографічного картографування. Така 
база геопросторових даних створюється в сере-
довищі систем керування базами даних типу 
PostgreSQL і не повинна залежати від інстру-
ментальних геоінформаційних систем (ГІС). У 
такому разі цифрова топографічна карта у фор-
матах будь-якої ГІС становиться результатом 
запиту до БТД. 
У дослідженні [Карпінський, 2019] розгля-

нуто етапи проєктування БГД та вимоги її 
організації відповідно до серії міжнародних 
стандартів ISO 19100 “Географічна інформація / 
Геоматика”, Відкритого геопросторового кон-
сорціуму (OGC), INSPIRE, ERM, національних 
стандартів (ДСТУ) і комплексу стандартів Міні-
стерства аграрної політики та продовольства 
України (Мінагрополітики. Зараз називається 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України) як централь-
ного органу виконавчої влади в сфері топо-
графо-геодезичної та картографічної діяльності 
(СОУ) “База топографічних даних”. 
Класи об’єктів, які визначенні у розробленій 

БТД [Карпінський та ін., 2019], містять атрибут 
inspireId, що забезпечує унікальність об’єктів у 
базах геопросторових даних. 
Відповідно до директиви INSPIRE [Directive 

2007/2/EC, 2007] ідентифікатори об’єктів баз 

геопросторових даних повинні забезпечувати 
виконання таких завдань: 

− однозначно ідентифікувати та просте-
жувати геопросторові об’єкти у наборах даних; 

− мати можливість управління життєвими 
циклами геопросторових об’єктів, враховуючи 
їх версійність; 

− забезпечувати можливість їх повторного 
використання для організації зв’язку геопрос-
торових даних з іншою інформацією. 
Особливості впровадження inspireId в 

Україні потребують окремого дослідження, 
зважаючи на перехід до нової концепції вироб-
ництва геопросторових даних. 

Аналіз останніх досліджень 

У дослідженні [Карпінський та ін., 2010] 
визначено принципи і загальні положення, які 
покладено в основу розроблення СОУ “База 
топографічних даних”. Одним із них є повнота 
ідентифікації об’єктів, коли кожному об’єкту 
присвоюється унікальний топографічний іденти-
фікатор – TOID, а також код за відповідним 
галузевим класифікатором, якщо такий існує 
[Jakobsson & Ilves, 2016; Карпінський та ін., 2010]. 
Треба зазначити, що TOID використовують як 
унікальний ідентифікатор, який складається з лі-
тер “osgb”, і 16-символьний код та присвоюють 
кожному об’єкту класу у базі топографічних 
даних, що забезпечує унікальність даних загаль-
нодержавного рівня [OS MasterMap, 2019; Craglia, 
2002; Heipke та ін., 2003; Lüscher, 2011]. 
У роботі [Reitz, 2018] досліджено особли-

вості ідентифікаторів: gml:id, gml:identifier та 
inspireId, які є атрибутами класів наборів даних 
INSPIRE, визначено походження та функції цих 
ідентифікаторів, зазначено, що створення ста-
більних ідентифікаторів, на які можна посила-
тися, є дещо складним, але можливим. 
У специфікаціях INSPIRE вказано, що 

атрибут inspireId має тип даних Identifier та є 
конкатенацією трьох атрибутів [INSPIRE Tech-
nical Guidelines, 2014]: 

<namespace>:<localid>[: 
                      <beginLifespanVersion>], 

де <namespace> – простір імен; 
<localid> – локальний ідентифікатор; 
<beginLifespanVersion> – початок життєвого 

цикла об’єкта (дата створення або редагування 
об’єкта). 
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У технічній документації ERM [Elling, 2020] 
надано детальний опис властивостей ключового 
атрибута inspireId, запропоновано рішення щодо 
побудови цього ідентифікатора, враховуючи 
місцеположення об’єкта, наявну міжнародну 
або національну систему ідентифікації об’єктів 
того чи іншого набору даних. 
У наборах даних EuroRegionalMap є два 

обов’язкових атрибути для ідентифікації об’єктів 
просторових класів: 

1) inspireId; 
2) beginLifespanVersion. 
Ті країни, які впровадили inspireId у своїх 

національних наборах даних, надають їх техніч-
ним керівникам ERM. 
Для досягнення гармонізованої системи 

унікальних ідентифікаторів (UID) на території 
Європи розробниками EuroGeographics запропо-
новано структуру унікального ідентифікатора 
inspireId (рис. 1).  

 
Рис. 1. Структура унікального ідентифікатора inspireId в EuroGeographics 

 
На рис. 1 для прикладу вказано такі зна-

чення: 
− _EG – офіційна абревіатура, що визначає 

асоціацію EuroGeographics як постачальника да-
них; 

− <datasetId> – джерела даних, що нада-
ються постачальником; 

− <informationProvider>.<national 
identifier> – порядковий 6-символьний номер 
або національний код; 

versionId – дата створення або редагування 
об’єкта у класі БГД. 
Для геопросторових об’єктів, які повністю 

розташовані в межах країни, приймають націо-
нальний код, якщо він є офіційним. Якщо цей 
код не можна надати постачальнику даних, 
<localId> створюють як послідовний номер. 
Якщо геопросторовий об’єкт є в декількох 

країнах, наприклад, водотоки річок, виробники 
використовують централізовану службу іденти-
фікації в ERM, щоб уникнути дублювання 
значень ідентифікаторів. 
Отже, в останніх дослідженнях та техніч-

них документаціях [Elling, 2020; Jakobsson 
& Ilves, 2016; Карпінський та ін., 2010, 
Craglia та ін., 2002; Heipke та ін., 2003; 
Lüscher, 2011] щодо автоматичної генерації 
inspireId у SQL та збереження його життє-
вого циклу в БГД недостатньо розглянуті. 
Функції для автоматичної генерації такого 
ідентифікатора описані лише концептуально 
[INSPIRE Technical Guidelines, 2014; Elling, 
2020]. 

Результати 

Для розроблення функції генерації inspireId 
необхідно дослідити детальніше структуру 
цього ідентифікатора. 
Відповідно до технічної документації ERM 

[Elling, 2020] inspireId складається з таких атри-
бутів: 

− простір імен <namespace> для іденти-
фікації джерел даних. Значення простору імен 
належить розпоряднику даних просторового 
об’єкта і його реєструють у Реєстрі просторів 
імен зовнішніх ідентифікаторів об’єктів INSPIRE 
(INSPIRE External Object Identifier Namespaces 
Register); 

− локальний ідентифікатор <localId>, при-
значений виробником даних. Локальний іденти-
фікатор, унікальний у просторі імен, тобто 
жоден інший просторовий об’єкт не має такого 
ж унікального ідентифікатора; 

− ідентифікатор версії геопросторового 
об’єкта <beginLifespanVersion> (<versionId>), 
максимальна довжина якого становить 25 сим-
волів та охоплює інформацію про життєвий 
цикл. Ідентифікатор версії використовують для 
розмежування різних версій геопросторового 
об'єкта та є унікальним. 
Для значень атрибутів: <localId> та 

<namespace> використовують лише такий 
набір символів: {“A” ... “Z”, “a” ... “z”, “0” ... 
“9”, “_”, “.”, “-“}, тобто дозволяються лише 
літери з латинського алфавіту, цифри, підкрес-
лення, крапка та тире. 
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До inspireId висувають чотири вимоги: 
1) унікальність. Відсутні два і більше 

геопросторових об’єктів класів, які визначені у 
прикладних схемах INSPIRE, з однаковим іден-
тифікатором об’єкта, тобто inspireId повинен 
бути унікальним у всіх геопросторових об’єктах, 
зареєстрованих у БГД; 

2) стабільність. Ідентифікатор повинен за-
лишатися незмінним протягом життєвого циклу 
геопросторового об’єкта; 

3) можливість відстеження. Оскільки 
INSPIRE передбачає сервісну розподілену інф-
раструктуру геопросторових даних, для якої 
необхідно передбачити механізм пошуку гео-
просторового об’єкта на основі його іденти-
фікатора. Тобто inspireId повинен надати до-
статню інформацію про джерело геопросторово-
го об’єкта, що забезпечить доступ до даних; 

4) технічність. Система повинна бути роз-
роблена так, щоб inspireId враховував вже 
існуючі ідентифікатори національних систем. 
Враховуючи наведені вимоги до inspireId, 

розроблено рішення для ідентифікатора бази 
топографічних даних “Основна державна топо-
графічна карта” (рис. 2). 

 
Рис. 2. Структура унікального 

 ідентифікатора inspireId у БТД 

У БТД унікальний ідентифікатор має таку 
структуру: 

− “UA_” – абревіатура держави як розпо-
рядника даних про об’єкт відповідно до ISO 
3166-1 alpha-2; 

− “TDB_” – абревіатура бази топографіч-
них даних, яку ввели автори у роботах [9, 10]; 

− <featureclass> – скорочена назва прос-
торового класу, в якому створено об’єкт; 

− <identifier> – порядковий 35-символь-
ний номер або національний код; 

− <date> – дата створення об’єкта прос-
торового класу у БТД. 
Така структура ідентифікатора дає змогу 

визначити територіальну приналежність об’єкта, 
його походження та версійність, а також уні-
кальність не тільки в межах класу, але і набору 
даних. 
Функцію для автоматичної генерації inspi-

reId розроблено у середовищі об’єктно-реляцій-
ної системи керування базами даних (ОР СКБД) 
PostgreSQL (рис. 3). 
Розділові знаки між атрибутами в inspireId: 

“.” (крапка) та “:” (двокрапка) замінено на “_” 
(підкреслення) у зв’язку з тим, що перші знаки 
використовуються як службові символи в 
операційних системах.  

  
Рис. 3. Функція для автоматичної генерації inspireId у БТД 
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Для зміни або створення inspireId внаслідок 
виконання запитів (оновлення, видалення, створен-
ня) або геопросторового аналізу (об’єднання, пере-
тин тощо) у БГД сформовано перелік правил жит-
тєвого циклу ідентифікатора, статус обов’язковості 
яких визначено у роботі (таблиця) [Elling R., 2020].  

Для опису прикладу структури inspireId 
та застосування правил його життєвого циклу 
в БТД розглянемо об’єкт “Річка” сегмента 
“Гідрографія і гідротехнічні споруди”, який 
відповідає коду топографічного об’єкта 
“31410000”. 

Правила життєвого цикла inspireId у БТД 
Статус Назва операції Правило 

Обов’язково Створення об’єкта класу inspireId = нове значення; 
<date> = дата створення об’єкта 

Обов’язково Редагування об’єкта (геометрії 
та семантики) 

inspireId не змінюється; 
<date> = дата редагування об’єкта 

Обов’язково Редагування просторового 
класу об’єкта (зміна назви 
класу або типу просторової 

локалізації) 

inspireId = нове значення; 
<date> = дата створення об’єкта 

Опціально Поділ об’єкта на 2 і більше  inspireId об’єкта 1 не змінюється; 
inspireId об’єкта 2 = нове значення; 
<date> = дата редагування об’єкта 

Опціально Об’єднання утворений об’єкт отримує значення 
inspireId одного із вихідних об’єктів; 
<date> = дата редагування об’єкта 

 
На рис. 4 наведено три геопросторових 

об’єкти, що створені у БТД з такими іденти-
фікаторами inspireId: 

− UA_TDB_HYDRO_9c0e504a-9449-
100001_2020-04-13; 

− UA_TDB_HYDRO_9c0e504a-9449-
100002_2020-04-13; 

− UA_TDB_HYDRO_9c0e504a-9449-
100003_2020-04-13. 
На рис. 5 і 8 зображено життєві цикли 

inspireId у БТД. Розробники ERM реко-
мендують, що у разі розбіжностей в опціальних 
правилах створення та зміни inspireId у базі 
геопросторових даних, усі випадки необхідно 
задокументувати в метадані класу або набора 
даних. 
Для автоматичного виконання цих правил у 

БТД буде розроблено тригерні функції, які після 
створення або редагування ідентифікатора вно-
сять зміни в об’єкт класу. 

Наукова новизна  
і практична значущість 

Запропоновано методику присвоєння уні-
кального ідентифікатора inspireId об’єктам 
класів бази топографічних даних “Основна 

державна топографічна карта”, що в подаль-
шому забезпечить зв’язок із наборами інфра-
структури геопросторових даних Європейського 
Союзу та EuroRegionalMap. 
Розроблену структуру унікального іденти-

фікатора inspireId та запропоновані правила 
його життєвого циклу можна використовувати в 
будь-яких базах геопросторових даних. 

 
Рис. 4. Приклад правила у разі створення  

об’єкта класу в БГД 
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Рис. 5. Приклад правила у разі редагування  

об’єкта класу у БГД 

 
Рис. 6. Приклад правила у разі редагування 

просторового класу об’єкта у БГД 

 
Рис. 7. Приклад правила у разі поділу об’єкта  

на 2 і більше у БГД 

 
Рис. 8. Приклад правила у разі об’єднання  

об’єктів класу у БГД 

Публікацію фінансує Польське національне 
агентство з питань академічного обміну за 
Програмою Міжнародних академічних парт-
нерств з проєкту “Організація 9 Міжна-
родної науково-технічної конференції “Інже-
нерія довкілля, фотограмметрія, геоінфор-
матика – сучасні технології та перспективи 
розвитку”. 

Висновки 

Відповідно до загальних принципів та вимог 
ЕRM до структури унікального ідентифікатора 
inspireId об’єктам класів бази топографічних 
даних розроблено його структуру для 
ідентифікації об’єктів БТД “Основна державна 
топографічна карта”.  
Розроблено функцію для автоматичної гене-

рації inspireId у середовищі ОР СКБД PostgreSQL. 
Детально розглянуто правила життєвого циклу 
унікального ідентифікатора у БГД, що забезпе-
чує його стабільність.  
Використання унікального ідентифікатора 

inspireId у базі топографічних даних “Основна 
державна топографічна карта” забезпечує 
зв’язок з наборами інфраструктури геопрос-
торових даних ЄС та EuroRegionalMap. 
Для надання офіційного статусу іденти-

фікатору геопросторових об’єктів і впровад-
ження його використання в Національній 
інфраструктурі геопросторових даних необхідно 
врахувати вимоги до ідентифікатора під час 
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підготовки специфікації бази топографічних 
даних та Порядку адміністрування НІГД. 
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INSPIREID IMPLEMENTATIONIN IN THE TOPOGRAPHIC DATABASE  
OF THE MAIN STATE TOPOGRAPHIC MAP OF UKRAINE 

 
The article researches the principles of creation and assignment of a unique identifier inspireId to objects of 

classes in the topographic database (TDB), which is developed on the basis of the concept of model-driven 
architecture. The issue of automatic generation of a unique identifier inspireId and the rules of its life cycle is 
researched. The goal of the work is to study the principles and requirements for the structure and assignment of a 
unique identifier inspireId objects of classes of TDB and the implementation of its automatic generation in SQL to 
provide interoperability with sets of European Union Geospatial Data Infrastructure (INSPIRE) and 
EuroRegionalMap (ERM). Methods. In accordance with the general principles and requirements of the ERM to the 
structure of the unique identifier inspireId objects of classes of the topographic database, developed its structure for 
the identification of objects in the TDB “Main State Topographic Map”. The function for automatic generation of 
inspireId in the object-relation database management system (ORDBMS) PostgreSQL has been developed. The life 
cycle rules of a unique identifier in TDB, which ensures its stability, are considered in detail. Results. The developed 
structure of the unique inspireId identifier and the proposed rules of its life cycle can be used in any geospatial 
databases. The use of the unique identifier inspireId in the Topographic Database “Main State Topographic Map” 
provides a link to the Infrastructure for Spatial Information in the European Community and EuroRegionalMap sets. 
Scientific novelty and practical significance. The method of assigning a unique identifier inspireId to the objects of 
the topographic database classes “Main State Topographic Map” is proposed, which will further provide a link to the 
sets of the Infrastructure for Spatial Information in the European Community and EuroRegionalMap.  

Key words: inspireId, unique identifier, geospatial database, topographic database, SQL, INSPIRE, ERM, 
geographic information systems, GIS, national spatial data infrastructure, NSDI. 
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