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MapInfo Professional 11.5.2 
Dokumentace nové verze

Tento dokument popisuje nové funkce programu MapInfo Professional 11.5.2. Na rozdíl od 
předchozích aktualizací je verze 11.5.2 plnou aktualizací programu, která obsahuje opravy 
chyb a nové funkce.

Pokud chcete zjistit, co bylo v nové verzi opraveno, podívejte se do dokumentů MapInfo 
Professional 11.5.2 Release Notes a MapBasic 11.5.2 Release Notes. 

Pokud chcete zjistit, co je v nové verzi za nové funkce, přečtěte si tento dokument, který je 
doplňkem dokumentů Uživatelská příručka MapInfo Professional, Nápovědy a MapBasic 
Reference. Informace z tohoto dokumentu budou obsaženy v dokumentaci nové verze 
MapInfo Professional 12.0.
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Zobrazení dat SQLite (*.sqlite)
MapInfo Professional podporuje SQLite databáze prostřednictvím technologie OSGeo FDO Data Access, takže můžete 
pracovat s prostorovými daty uloženými v databázích SQLite. To znamená, že:

• můžete zobrazovat existující SQLite data na mapě v MapInfu Professional;
• můžete ukládat tabulky MapInfa do databází SQLite. Tím získáte výhody, které poskytuje engine databáze SQLite 

(nemůžete vytvořit SQLite databázi z prostředí MapInfo Professional); 
• můžete sdílet data s dalšími aplikacemi, například s produkty Autodesku: AutoCAD Map 3D, Civil 3D a Autodesk 

Infrastructure Modeler.

Pokud chcete začít pracovat s daty uloženými v databázi SQLite, podívejte se na Otevírání tabulek SQLite 
a Otevření tabulek SQLite s použitím filtrů řádků a sloupců. 

FDO (Feature Data Object) je prostředí pro ukládání, obdržení, aktualizaci a analýzu prostorových dat. MapInfo 
Professional instaluje FDO Provider pro SQLite (spatial), takže můžete pracovat s databázovými soubory SQLite. 
Technologie OSGeo FDO Data Access ukládá data o geometrii do databáze SQLite database jako FGF objekty 
(Feature Geometry Format). Pro informace o tom, jak jsou MapInfo objekty mapovány do FGF objektů pro databázi 
SQLite, se podívejte na Mapování FGF objektů v databázi SQLite na MapInfo objekty na straně 6.

MapInfo Professional pracuje s daty vytvořenými v produktech Autodesku, například AutoCAD Map 3D, Civil 3D a 
Infrastructure Modeler. Tato data mohou být uložena v databázovém souboru SQLite. Tato data si můžete zobrazit 
v MapInfu Professional, uložit změny dat a následně používat v práci s daty v produktech Autodesku. Upozorňujeme, 
že při čtení a zápisu textových vrstev vytvořených v AutoCADu Map 3D jsou určitá omezení, která jsou popsána 
v části Sdílení dat s programem Autodesk's AutoCAD Map 3D na straně 9.

Informace o pozadí:

• o SQLite, viz. http://www.sqlite.org;
• o FDO, viz. http://fdo.osgeo.org.

Otevírání tabulek SQLite
MapInfo Professional umožňuje vybrat, jaké tabulky z SQLite databáze se mají otevřít. Lze také nastavit zobrazení 
těchto tabulek a nastavit filtry řádků a sloupců.

MapInfo Professional pracuje s existujícími SQLite databázemi. Nelze vytvořit novou databázi SQLite. Můžete otevřít 
SQLite databázi a uložit do ní své úpravy. Můžete také uložit tabulky MapInfa do databáze SQLite. 

Pokud chcete otevří jednu nebo více tabulek z SQLite databáze:

1. Zvolte Soubor > Otevřít.

2. Ze seznamu Soubory typu vyberte SQLite Database (*.sqlite).

3. V Prohlížeči najděte složku s databází SQLite.

4. Ze seznamu souborů vyberte databázi SQLite, kterou chcete otevřít.

Pokud chcete vybrat více souborů, použijte klávesy Ctrl nebo Shift.

5. Stiskněte tlačítko Otevřít. 

Vyberte jednu nebo více tabulek.

6. V seznamu Databázové tabulky vyberte tabulky, které chcete otevřít, zatržením příslušných vrstev.

Můžete vybrat jednu nebo více tabulek. Otevřít lze pouze tabulky, které u sebe mají možnost zatržení.

7. Volitelně můžete také nastavit styl otvíraných vrstev. Stačí vybrat vrstvu a kliknout na tlačítko Styl.

Tím otevřete dilaog Změnit styl objektů tabulky, kde můžete nastavit styly jednotlivých geometrií. Nastavený styl 
bude použit pouze na vybranou tabulku.

Pokud chcete vybrat více tabulek, použijte klávesu Ctrl. Nastavení stylů se použije u všech vybraných tabulek 
(jsou zvýrazněny v seznamu Databázové tabulky).
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8. V seznamu Zobrazení zvolte, jak chcete tabulky otevřít.

Pokud chcete tabulku otevřít do mapy, zvolte Nová Mapa nebo Aktuální Mapa. Pokud ji chcete otevřít v okně 
Prohlížeč, zvolte možnost Prohlížeč.

9. Stiskněte tlačítko OK.

Vybrané tabulky se otevřou do MapInfa Professional.

Pokud otevíráte více než jednu SQLite databázi (.sqlite file), potom se pro každou zvlášť otevře dialog s výběrem 
tabulek. Tyto kroky opakujte u každé databáze.

Použití uživatelského nastavení při otevírání tabulek z databáze SQLite

Při otevírání SQLite databázových souborů tak, jak je popsáno níže Otevírání tabulek SQLite na straně 2, si můžete 
zvolit vlastní nastavení zobrazení objektů a filtrování sloupců a řádků. Zvolené nastavení je použito při otevření 
tabulek do MapInfa Professional a je nadřazené jakémukoliv obecnému nastavení.

Při práci s SQLite tabulkou v MapInfu Professional můžete změnit vzhled objektů, ale nemůžete ho uložit do zdrojové 
tabulky. Jediný způsob, jak ovlivnit vzhled otevíraných tabulek je tedy uživatelské nastavení před otevřením tabulky.

Pokud chcete použít uživatelské nastavení tabulky SQLite, řiďte se následujícími instrukcemi Otevírání tabulek 
SQLite na straně 2. V dialogu vyberte jednu nebo více tabulek, a potom klikněte na Styl nebo Nastavení. Na tabulku 
můžete aplikovat následující nastavení:

• Pokud chcete nastavit zobrazení objektů, klikněte na Styl. Tím otevřete dialog Otevřít DBMS tabulku, kde můžete 
nastavit například typ symbolu, barvu, velikost a font; barvu a typ čáry, barvu a vzorek výplně ploch a barvu a typ 
ohraničení.

• Pokud chcete nastavit filtry sloupců a řádků, klikněte na Nastavení. Otevře se dialog Nastavení DBMS tabulek, 
ve kterém můžete nastavit filtry řádků a sloupců. Filtry omezíte počet záznamů a informací, se kterými budete 
pracovat, čímž se zkrátí čas pro načtení a uložení dat. Další informace, viz téma Otevření tabulek SQLite 
s použitím filtrů řádků a sloupců na straně 4.

• Pokud chcete nastavit, jak budou data otevřena (živý přístup, nebo připojená tabulka), klikněte na Nastavení. 
Otevře se dialog Nastavení DBMS tabulek, kde si můžete vybrat, jestli chcete Stáhnout data (Připojit tabulku) 
nebo Živý přístup. Toto nastavení je nadřazené jakémukoliv nastavení v dialogu Vybrat jednu nebo více tabulek 
pro otevření. Pro více informací o připojených tabulkách a živém přístupu se podívejte na Nastavení živého 
přístupu, nebo připojené tabulky při otvírání tabulky SQLite na straně 5.

Pokud vyberete více tabulek, můžete provést nastavení pomocí tlačítek Styly nebo Nastavení provést hromadně. 
Pokud chcete vybrat více tabulek, použijte klávesu CTRL. Pokud chcete vybrat všechny tabulky, použijte možnost 
Vybrat vše. 

Po použití uživatelského nastavení se vedle názvu tabulky zobrazí hvězdička (*). Pokud najedete na název tabulky 
kurzorem, zobrazí se shrnutí jejího uživatelského nastavení.

Změna adresáře pro soubory MapInfo TAB pro databázovou tabulku SQLite

Když MapInfo Professional otevře tabulku z databáze SQLite poprvé, vytvoří soubor MapInfo TAB (se stejným názvem 
jako databázová tabulka), kde jsou uloženy informace o zobrazení tabulky SQLite. Všechna uživatelská nastavení 
provedená při otevrání tabulky SQLite. MapInfo Professional načítá TAB soubor pokaždé, když otevíráte SQLite 
tabulku a aplikuje nastavení stylu zobrazení v něm uložená.

TAB soubor pro tabulku SQLite se uloží do Dokumentů Windows %UserProfile%\My Documents. 
Složka %UserProfile% je ve výchozím stavu nastavená na:

Windows 2000/XP: C:\Documents and Settings\<username>
Windows 7, 2008: C:\Users\<username>

Při otevírání SQLite podle instrukcí níže Otevírání tabulek SQLite na straně 2 můžete zvolit, kam se uloží 
TAB soubor. Pokud to chcete provést, klikněte na tlačítko Adresář. V dialogu, který se otevře, můžete vybrat 
umístění souboru. Nový adresář se zobrazí pod talčítkem Adresář.
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Převod FDO (SQLite) souřadnicových systémů na MapInfo souřadnicové systémy

Pokud má MapInfo Professional problém s identifikací souřadnicového systému, otevře se dialog Vybrat projekci. 
Zde můžete přiřadit projekci otevírané tabulce. MapInfo Professional potom uloží informaci do TAB souboru a použije 
je při dalším otevření tabulky.

Pro zkušené uživatele, kteří pracují s programem MapBasic je zde pokročilá varianta nastavení. Při otevření SQLite 
tabulky se převede údaj o SQLite projekci do položky jazyka MapBasic CoordSys. MapInfo Professional se instaluje 
se souborem MapInfoCoordinateSystemSet.xml, kde můžete nastavit převod souřadnicových systémů z SQLite Well 
Known Text (WKT) na MapBasic CoordSys a zpět. 

Otevření tabulek SQLite s použitím filtrů řádků a sloupců
Před otevřením SQLite tabulky do MapInfo Professional na ni můžete aplikovat filtr řádků a sloupců. Pomocí filtrů 
můžete určit, jaké sloupce a řádky se ze zdroje načtou. Omezením dat zkrátíte čas pro jejich načítání a ukládání.

Pokud chcete použít filtr řádků a sloupců při otvírání tabulky SQLite:
1. Zvolte Soubor > Otevřít.
2. Ze seznamu Soubory typu vyberte SQLite Database (*.sqlite).
3. V Prohlížeči najděte složku s databází SQLite.
4. Ze seznamu souborů vyberte databázi SQLite, kterou chcete otevřít.
5. Stiskněte tlačítko Otevřít. 

Vyberte jednu nebo více tabulek.
6. V seznamu Databázové tabulky si vyberte jednu nebo více tabulek, které chcete otevřít.
7. Klikněte na Nastavení.
8. V dialogu Nastavení pro otevření tabulky DBMS zvolte Standardní mód a klikněte na Filtr sloupců.

Otevře se dialog s výběrem sloupců. 
9. Vyberte si sloupce, které chcete zobrazit a klikněte na OK.

Pro více informací o nastavení filtru sloupců se podívejte na Nastavení filtru sloupců.
10. Zvolte Filtr řádků.
11. V dialogu s výběrem řádků vyberte řádky, které chcete zobrazit a klikněte na OK.

Pro více informací o nastavení filtru řádků se podívejte na Nastavení filtru řádků.
12. Stiskněte tlačítko OK, které zobrazí dialog Nastavení pro otevření tabulky DBMS.
13. V seznamu Zobrazení zvolte, jak chcete tabulky otevřít.

Pokud chcete tabulku otevřít do mapy, zvolte Nová Mapa nebo Aktuální Mapa. Pokud ji chcete otevřít v okně 
prohlížeče, zvolte možnost Prohlížeč.

14. Stiskněte tlačítko OK.

Tabulka se do MapInfa Professional otevře pouze s vybranými řádky a sloucpi.

Pokud chcete vytvořit vlastní filtr tabulky pomocí standardní SQL syntaxe, podívejte se na Tvorba vlastního 
tabulkového filtru na straně 5.

Nastavení filtru sloupců

Klikněte na Filtr sloupců. Otevře se dialog s výběrem sloupců. Při prvním zobrazení tohoto dialogu se v okně Vybrané 
objeví hvězdička (*). Pokud tam hvězdičku ponecháte, vyberou se z tabulky všechny sloupce. V opačném případě:

• Použijte tlačítka se šipkami a přesuňte požadované sloupce z pole Dostupné do pole Vybrané. Tlačítko s jednou 
šipkou přesune jen jeden sloupec. Tlačítko se dvěma šipkami přesune najednou všechny sloupce. Sloupec můžete 
přesunout také dvojklikem.

• Pořadí sloupců v seznamu Vybrané můžete změnit kliknutím na sloupec a použitím tlačítek Nahoru a Dolů.

Tlačítko OK uloží vaše nastavení. 

Je-li tabulka mapovatelná, v poli Dostupné se zobrazí také sloupec zvaný „OBJECT“, který reprezentuje 
mapové objekty. Pokud chcete mapové objekty načíst, sloupec vyberte.
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Nastavení filtru řádků

Klikněte na Filtr řádků. Otevře se dialog s výběrem řádků. Pokud chcete načíst všechny řádky, nechte dialog 
v původní podobě. Pokud chcete vyfiltrovat určité záznamy, vyberte sloupec, operátor a hodnotu. 

• V seznamu Sloupec vyberte sloupec, pomocí kterého chcete záznamy filtrovat (tato operace je stejná jako 
nastavení podmínky WHERE v SQL dotazu). Pokud chcete filtrovat záznamy pomocí jednoho sloupce, zadejte 
sloupec, operátor a hodnotu. Když filtrujete záznamy u více sloupců, další sloupec vyberte z dalšího seznamu. 
Tím se také aktivuje další řádek filtru.

• K nastavení filtru použijte pole Operátor a Hodnota. 

Pokud potřebujete při nastavení filtru nápovědu, podívejte se na kapitolu Poznámky k dokončení filtru řádků 
v Nápovědě.

Pokud jste dokončili filtrování řádků, stiskněte tlačítko OK.

Tvorba vlastního tabulkového filtru

Pokud chcete vytvořit vlastní filtr taulek z SQLite databáze, řiďte se instrukcemi v kapitole Otevření tabulek SQLite 
s použitím filtrů řádků a sloupců na straně 4. 

1. Nejprve vyberte tabulku, kterou chcete otevřít.

2. Klikněte na Nastavení.
Zobrazí se dialog Nastavení pro otevření tabulky DBMS.

3. Zatrhněte Expertní mód. 

4. Klikněte na SQL zobrazení.
Otevře se dialog s SQL dotazem.

5. Do pole SQL dotaz můžete napsat vlastní SQL syntaxi, nebo můžete otevřít dotaz ze souboru uloženého na disku 
pomocí tlačítka Nahrát.
Chcete-li napsat víceřádkový dotaz SQL, postupujte následovně:
• Chcete-li přejít na nový řádek, stiskněte klávesu Enter.
• Chcete-li použít tabulátor, stiskněte klávesy Ctrl a Tab.
• Chcete-li vyjmout a vložit text do schránky, zmáčkněte klávesy Ctrl X pro vyjmutí, Ctrl C pro kopírování 

a Ctrl V pro vkládání.

6. Pro potvrzení dotazu klikněte na OK.

Nastavení živého přístupu, nebo připojené tabulky při otvírání tabulky SQLite
Při otvírání tabulky z databáze SQLite podle kapitoly Otevírání tabulek SQLite na straně 2 můžete zvolit mód Živý 
přístup nebo Připojená tabulka. Ve výchozím nastavení se tabulka otevře v živém přístupu se zapnutou pamětí cache. 
Pokud chcete mód přístupu změnit, musíte tabulku zavřít a otevřít znovu. 

Práce s tabulkou SQLite v živém přístupu

Ve výchozím nastavení pracuje MapInfo Professional s SQLite tabulkami v živém přístupu. Živý přístup umožňuje 
načítat SQLite tabulky podle požadavků uživatele. To je užitečné, když data sdílíte ještě s jinou aplikací. Máte tak 
jistotu, že pracujete neustále s poslední verzí dat.

Živý přístup byste měli zvolit, když:

• Načítáte a upravujete dynamicky se měnící data.
• Chcete zachovat bezpečnost dat (data musí být v jednom úložišti).

Pro celý seznam doporučení se podívejte na Porovnání a rozdíly mezi živým přístupem a připojenou tabulkou 
v Nápovědě MapInfa Professional.
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Pro zvýšení rychlosti práce s daty můžete zvolit možnost použití lokální paměti cache. MapInfo Professional potom 
načítá záznamy z cache paměti. Cache paměť je omezena pouze na aktuální relaci. Přístup k datům je rychlejší, 
ale nepracujete se zcela aktuální verzí. Tabulka se aktualizuje, když se přibližujete, posunujete, nebo vybíráte 
záznamy v okně Mapa, nebo když upravujete záznamy v okně Prohlížeč. 

Práce s připojenou SQLite tabulkou

Máte možnost otevřít si tabulku SQLite jako připojenou tabulku. Potom je do MapInfa Professional otevřená kopie tabulky 
z databáze, která si zachovává vazbu na originální databázovou tabulku. Při stažení tabulky MapInfo Professional vytvoří 
kopii původní tabulky na lokálním počítači. Jakékoliv změny, které v tabulce uděláte, mohou být zapsány do tabulky 
na serveru. Připojené tabulky lze použít samostatně nebo mohou zůstat propojeny s původní serverovou databází. 
Po úpravě dat v připojené tabulce ji uloží MapInfo Professional do SQLite databáze, přičemž je potřeba vyřešit případné 
datové konflikty. Uložení změn do připojené tabulky se uloží i do databáze, stejně jako v případě živého přístupu.

Možnost připojení tabulky je vhodná v případě, že:

• Připojujete tabulku, jejíž obsah se nemění příliš často. Připojené tabulky jsou editovatelné pouze pokud jsou 
editovatelné i jejich originály v databázi.

• Tabulky jsou příliš velké. Pokud tabulku připojíte, ušetříte čas tím, že se tak stane pouze jednou. V případě 
živého přístupu se tabulka načítá opakovaně při úpravách, nebo analýzách.

Připojené tabulky jsou omezeny velikostí 2GB.

Pro celý seznam doporučení se podívejte na Porovnání a rozdíly mezi živým přístupem a připojenou tabulkou 
v Nápovědě MapInfa Professional.

Mapování FGF objektů v databázi SQLite na MapInfo objekty
Technologie OSGeo FDO Data Access ukládá data o geometrii do databáze SQLite database jako FGF objekty 
(Feature Geometry Format). Tato sekce obsahuje objektové mapování mezi FGF (Feature Geometry Format) objekty 
v databázi SQLite na objekty MapInfo. Tyto informace jsou užitečné, pokud vytváříte objektová data, která budete 
sdílet s jinými aplikacemi. Tyto informace vám pomohou lépe porozumět tomu, jak se bude s objekty zacházet v jiných 
aplikacích.

Mapování mezi FGF typy objektů a MapInfo objekty jsou:

FGF Objekt MapInfo Objekt

FGF_Geom_None P_NULL

FGF_Geom_Point P_POINT

FGF_Geom_MultiPoint P_MPOINT

FGF_Geom_LineString P_PLINE

FGF_Geom_MultiLineString P_PLINE s více částmi

FGF_Geom_Polygon P_REGION s žádným nebo více otvory

FGF_Geom_MultiPolygon P_REGION s více částmi, přičemž každý s žádným nebo více otvory

FGF_Geom_MultiGeometry P_COLLECTION

FGF_Geom_CurveString P_PLINE

FGF_Geom_MultiCurveString P_PLINE s více částmi

FGF_Geom_CurvePolygon P_REGION

FGF_Geom_MultiCurvePolygon P_REGION s více částmi
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Mapování mezi typy objektů MapInfo a typy objektů FGF jsou:

Nepodporované objekty MapInfa jsou:

• P_NULL
• P_TEXT
• P_WINDOWPORT
• P_PIECHART
• P_BARCHART

Při tvorbě kruhových objektů, elips, nebo obdélníků se zaoblenými hranami v MapInfu Professional a jejich zpětném 
uložení do tabulky SQLite můžete být vyzváni k jejich převedení na objekty FGF. MapInfo objekty se převedou 
z oblouku na lomenou čáru, z elipsy a obdélníku se zaoblenými hranami na polygon.

Použití MapInfo Map Catalogu s SQLite databází
MapInfo Professional otevírá tabulky z SQLite databází jako mapovatelné bez nutnosti vytvoření MapInfo Map Catalogu. 
U jiných typů databází, jako například Oracle nebo SQL Server, ukládá MapInfo Professional informace o prostorových 
objektech do speciální tabulky. Tato tabulka se nazývá MAPINFO_MAPCATALOG (Map Catalog). U SQLite databáze 
se tato operace neprovádí.

Jediný důvod k vytvoření Map Catalogu pro tabulky SQLite by bylo uložení informací typu styl objektů, parametry 
pohledu atd. Pokud chcete Map Catalog vytvořit, tabulka se musí jmenovat MAPINFO_MAPCATALOG (všechna 
písmena velká).

Pro instrukce k vytvoření Map Catalogu se podívejte na kapitolu Manuální tvorba MapInfo_MapCatalogu v Nápovědě 
MapInfa Professional.

MapInfo Objekt FGF Objekt

P_POINT FGF_Geom_Point

P_LINE FGF_Geom_LineString

P_ARC FGF_Geom_LineString

P_PLINE FGF_Geom_LineString nebo FGF_Geom_MultiLineString pokud má více částí

P_REGION FGF_Geom_Polygon – jeden externí polygon. Pokud má více částí, potom je každá 
definována v prstenci.

FGF_Geom_MultiPolygon – Více než jeden externí polygon. Pokud má každý externí 
polygon více částí, potom je každá definovaná v prstenci

P_RECT FGF_Geom_Polygon

P_ROUNDRECT FGF_Geom_Polygon

P_ELLIPSE FGF_Geom_Polygon

P_MPOINT FGF_Geom_MultiPoint

P_COLLECTION FGF_Geom_MultiGeometry
MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentace nové verze 7



Otevření Map Catalogu uloženého v databázi SQLite

MapInfo Professional posuzuje Map Catalog jako systémovou tabulku. Pokud chcete otevřít Map Catalog do MapInfo 
Professional, musíte při otvírání databáze SQLite zatrhnout možnost zobrazení systémových tabulek. 

Pokud chcete otevřít Map Catalog z databáze SQLite:

1. Zvolte Soubor > Otevřít.

Otevře se dialog Otevřít.

2. Ze seznamu Soubory typu vyberte SQLite Database (*.sqlite).

3. V Prohlížeči najděte složku s databází SQLite.

4. Ze seznamu souborů vyberte databázi SQLite, kterou chcete otevřít.

5. Stiskněte tlačítko Otevřít. 

Vyberte jednu nebo více tabulek.

6. Kklikněte na Filtrovat tabulky.

Otevře se dialog Filtr tabulek.

7. Zatrhněte Systémové tabulky a klikněte na OK.

8. V seznamu Databázové tabulky si vyberte jednu nebo více tabulek, které chcete otevřít.

9. V seznamu Zobrazení zvolte, jak chcete tabulky otevřít.

Pokud chcete tabulku otevřít do mapy, zvolte Nová Mapa nebo Aktuální Mapa. Pokud ji chcete otevřít 
v okně prohlížeče, zvolte možnost Prohlížeč.

10. Stiskněte OK.

Jak rychleji zpracovat hranice mapy pro tabulky z SQLite databáze

MapInfo Professional před zobrazením objektů na mapě počítá pro každou tabulku její prostorový rozsah – hranice 
mapy. Tento výpočet může u velkých tabulek trvat dlouho. Pokročilí uživatelé mohou zkrátit čas na zpracování tabulek 
tak, že MapInfo Professional použije hranice mapy z informace o souřadnicovém systému FDO místo vlastního výpočtu.

MapInfo Professional ukládá při prvním otevřením tabulky SQLite soubor .TAB a ukládá do něj informace o zobrazení 
a databázovém připojení. MapInfo Professional potom načítá tento TAB soubor při každém otevření tabulky. Soubor 
TAB může být upraven tak, aby načítal hranice mapy ze souřadnicového systému FDO, nebo z Map Catalogu 
databáze SQLite. Ve výchozím nastavení se tyto soubory ukládájí do adresáře %userprofile%\My Documents. 
Výchozí umístění je:

Windows XP: C:\Documents and Settings\<username>\My Documents

Windows 7, 2008: C:\Users\<username>\My Documents

Pokud chcete, aby MapInfo Professional použilo hranice mapy ze souř. systému FDO, otevřete příslušný TAB soubor 
v textovém editoru. Přidejte UseCoordSysBounds=TRUE na konec řetězce definujícího připojení. Oddělte ho 
středníkem ( ; ):

"\DATALINK\ConnectionString" = "File=C:\Program 
Files\MapInfo\Data\SQLite\databasename.sqlite;PROVIDER=OSGeo.SQLite;UseFdoMetadata=TRUE;
UseCoordSysBounds=TRUE"

Jak obejít použití Map Catalogu

Ve výchozím nastavení používá MapInfo Professional pro načtení hranic mapy Map Catalog (pokud soubor v databázi 
existuje). Pokud to chcete změnit, přidejte řetězec UseMapCatalog=FALSE na konec řetězce s připojením. Oddělte 
ho středníkem ( ; ).

"\DATALINK\ConnectionString" = "File=C:\Program 
Files\MapInfo\Data\SQLite\databasename.sqlite;PROVIDER=OSGeo.SQLite;UseFdoMetadata=TRUE;
UseMapCatalog=FALSE"

Pro informace o tvorbě Map Catalogu databáze SQLite se podívejte na kapitolu Manuální tvorba MapInfo_MapCatalog 
v Nápovědě MapInfo Professional.
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Open Source Attribution Notice pro FDO

FDO 3.7.0

Tento produkt obsahuje FDO (Feature Data Objects), které jsou licencovány v rámci Lesser General Public 
License (LGPL), ©2012, Open Source Geospatial Foundation, Všechna práva vyhrazena. Licenci si můžete 
stáhnout zde: http://fdo.osgeo.org/lgpl.html. Zdrojový kód softwaru: http://fdo.osgeo.org/content/downloads.

Sdílení dat s dalšími aplikacemi
V této sekci najdete informace o tom, jak pracovat s daty, která jsou sdílená z jiných aplikací, v MapInfu Professional.

• Sdílení dat s programem Autodesk's AutoCAD Map 3D
• Sdílení uživatelských symbolů s jinými aplikacemi

Sdílení dat s programem Autodesk's AutoCAD Map 3D
MapInfo Professional pracuje s daty vytvořenými v programu Autodesk's AutoCAD Map 3D, která jsou uložena 
v databázích SQLite nebo Oracle. Tato data si můžete zobrazit v MapInfu Professional, uložit změny dat a poté 
používat v práci s daty v Map 3D. Při načítání textových vrstev z Autodesk AutoCAD Map 3D jsou zde ovšem určitá 
omezení. 

Pro více informací o textových vrstvách programu Map 3D se podívejte do dokumentace tohoto programu.

Otevření textových vrstev Map 3D

Textové vrstvy Map 3D musí být uloženy buď v databázi SQLite, nebo Oracle. Není zde žádná podpora načítání 
textových vrstev uložených v jiných formátech, jako například SDF. 

Uživatelé SQLite:

Pokud chcete zobrazit textovou vrstvu Map 3D uloženou v databázi SQLite, otevřete ji do MapInfa Professional jako 
kteroukoliv jinou SQLite tabulku. Pro instrukce, jak otevřít tabulku SQLite, se podívejte na Otevírání tabulek SQLite 
na straně 2. 

Není nutné mít vytvořený MapInfo Map Catalog. U jiných typů databází, jako například Oracle nebo SQL 
Server, ukládá MapInfo Professional informace o prostorových objektech do speciální tabulky. MapInfo 
Professional otevírá tabulky z SQLite databází jako mapovatelné bez nutnosti vytvoření MapInfo Map 
Catalogu. Další informace, viz téma Použití MapInfo Map Catalogu s SQLite databází na straně 7.

Uživatelé Oraclu

Aby se dala textová vrstva Map 3D zobrazit, musí být mapovatelná. Pro více informací se podívejte na sekci Zapnutí 
mapovatelnosti u DBMS tabulky v Nápovědě MapInfa Professional. Pro tabulky uložené v SQLite není tento krok nutný.

Pokud chcete otevřít textovou vrstvu, otevřete nejdřív připojení ke zdroji dat (viz. Vytvoření připojení ke zdroji dat 
v Nápovědě MapInfa Professional), a potom vyberte textovou vrstvu, kterou chcete otevřít. MapInfo Professional 
pozná, že se jedná o textovou vrstvu na základě struktury tabulky. Informaci, že jde o textovou vrstvu není třeba 
zadávat.

Práce s textovými vrstvami z programu Map 3D

Při zobrazení textové vrstvy v MapInfu Professional program použije výchozí nastavení zobrazení textů, pokud u 
textových objektů není uvedené individuální nastavení (viz. Použití MapInfo Map Catalogu s SQLite databází 
na straně 7). Výchozí nastavení MapInfa Professional se může lišit od nastavení Map 3D. Pokud chcete změnit 
nastavení textů MapInfa Professional, zvolte Nastavení > Přednostní nastavení > Styly > Text.
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Podpora formátování textů Map 3D

MapInfo Professional podporuje prostý text a částečně objekty MText (AutoCAD multi-line text). Podporované 
formátování MText zahrnuje název fontu, barvu, tučný text, kurzívu, podtržení a text na více řádků. MapInfo 
Professional aplikuje formátování na celý text. Formátování části textu není podrporováno. Pokud upravíte 
text v MapInfo Professional a uložíte ho zpět do databáze, přepíše se existující formátování textu.

Omezení práce s texty z Map 3D 

Ne všechny informace o stylu textů z programu Map 3D jsou uložené v databázi. Informace zahrnují údaje o nastavení 
stylů pro objekty z Map 3D, a také další pokročilé funkce, například použití výrazů pro tvorbu textových objektů. 
Výsledkem je, že zobrazení vrstev v MapInfu Professional se může od zobrazení v Map 3D výrazně lišit. 

Zobrazení sloupců s AutoCAD textovými objekty v tabulce

Pokud najde MapInfo Professional následující sloupce v databázi SQLite nebo Oracle, automaticky rozpozná, že se 
jedná o textové objekty AutoCADu.

• FeatID
• Label_Text
• Geometrie
• Velikost (Velikost 1 pro Oracle)
• Orientace
• Horizontal_Alignment
• Vertical_Alignment

Map_3D ukládá textové objekty jako body s přiřazeným textem. MapInfo Professional převede body na texty a obsah 
a specifikaci textů načte z atributů Label_Text, Size, Orientation, Vertical_Alignment a Horizontal_Alignment. Pokud 
nejsou u textů uložena individuální nastavení, MapInfo Professional jim přiřadí výchozí styly.

MapInfo Professional zpracuje text z popisů, ale neumožní vám pracovat se sloupci definujícími texty. V okně Prohlížeč 
je zobrazen pouze sloupec FeatID, ostatní sloupce jsou skryté. 

Pokud obsahuje tabulka Oraclu sloupce ClassID a RevisionNumber, potom jsou skryté.

Sdílení uživatelských symbolů s jinými aplikacemi
Pokud používáte vlastní symboly a chcete je sdílet s dalšími uživateli MapInfo Professional, můžete jim symboly 
rozeslat, nebo je s nimi sdílet pomocí workgroup adresářů. Možná budete muset požádat o pomoc svého 
administrátora.

Doporučení:

Uživetelské symboly musí být uloženy v rastrovém formátu, který MapInfo Professional podporuje. Nejčastějšími formáty 
jsou Graphics Interchange Format (.gif), Joint Photographic Experts Group (.jpeg), Portable Network Graphics (.png), 
Tagged Image File Format (.tiff) a Windows bitmap (.bmp). Na celý seznam podporovaných formátů se podívejte do 
kapitoly Podporované formáty souborů v Nápovědě MapInfa Professional. Upozorňujeme, že MapInfo Professional 
nepodporuje formát Arc/Info Binary Grid (*.adf).

MapInfo Professional může otevřít pouze soubory, jejichž název nepřesahuje délku 31 znaků. 

Soubory s uživtelskými symboly musí mít unikátní názvy. Pokud má více souborů stejný název (ve složce s názvem 
CustSymb), potom MapInfo Professional načte první soubor, který s tímto názvem najde.

MapInfo Professional se instaluje spolu se symboly. Při prvním startu MapInfa Professional si program zkopíruje 
složku CustSymb do adresáře %appdata%, a potom už pracuje s adresářem %appdata% (nevyhledává již 
v instalační složce MapInfa Professional).
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Rozeslání uživatelských symbolů dalším uživatelům

Pokud chcete umožnit použití vašich symbolů dalším uživatelům MapInfa Professional, musí si tyto symboly uložit do 
adresáře CustSymb v adresáři Application Data (%appdata%):

%appdata%\MapInfo\MapInfo\Professional\<versionum>\CustSymb

Pokud chcete najít složku %appdata%, zvolte v menu Start možnost Spustit a do dialogu zapište %appdata%.

V adresáři CustSymb můžete symboly třídit do podadresářů. MapInfo Professional je prohledává.

Názvy souborů musí mít unikátní jména, i když jsou v podsložkách adresáře CustSymb.

Sdílení uživatelských symbolů v adresáři pracovní skupiny – Workgroup

Než začnete, přečtěte si prosím upozornění v kapitole Sdílení uživatelských symbolů s jinými aplikacemi.

Pokud se rozhodnete použít sdílené adresáře pracovní skupiny MapInfa Professional, potom přidejte své uživatelské 
symboly do složky CustSymb v adresáři Application Data (%appdata%) pracovní skupiny. Potom musíte připojit 
svojí instalaci MapInfa Professional ke složce pracovní skupiny. Pokud máte instalaci MapInfa Professional pro 
pracovní skupinu, tak už je vše nastaveno. Pokud ne, podívejte se na kapitolu Připojení instalace MapInfa 
Professional k adresáři pracovní skupiny. Pro detaily o instalaci pracovní skupiny se podívejte na kapitolu Instalace 
pracovní skupiny v Instalační příručce MapInfo Professional.

Symboly můžete umísťovat i do podadresářů adresáře CustSymb a MapInfo Professional tyto složky prohledá. 
Názvy souborů musí mít unikátní jména, i když jsou v podsložkách adresáře CustSymb.

Připojení instalace MapInfa Professional k adresáři pracovní skupiny

Pokud chcete připojit instalaci MapInfa Professional ke sdíleným adresářům, jako je například adresář s uživatelskými 
symboly:

1. Zvolte Nastavení > Přednostní nastavení > Adresáře.

2. V dialogu Přednostní nastavení adresářů v poli Adresář pracovní zatrhněte možnost Použít při vyhledávání 

souborů aplikačních dat a napište cestu, nebo klikněte na  a najdete cestu pomocí prohlížeče. 

V poli Adresář pracovní skupiny můžete při zadávání cesty používat pojmenované diskové jednotky, 
nebo UNC cesty.

3. Zadanou změnu potvrďte tlačítkem OK. Aplikace uloží novou cestu do vašeho registru. Kdykoliv potom otevřete 
MapInfo Professional, aplikace pokaždé použije pro přístup k souborům aplikačních dat tuto novou cestu.

Pokud se budete chtít vrátit k původnímu nastavení a využívat pouze lokální soubory, vraťte se zpět do nastavení 
a zrušte možnost Použít při vyhledávání souborů aplikačních dat.

Použití vlastních symbolů na mapě

Chcete-li na mapě zobrazit a používat vlastní symboly:

1. V okně Mapa klikněte na mapový symbol. Nebo místo změny stylu jednoho objektu můžete zvolit změnu stylu celé 
vrstvy.

Mapová vrstva musí být editovatelná, což můžete nastavit v Ovladači vrstev kliknutím na ikonu Editovatelná  
u mapové vrstvy. 

2. V dialogu Bod objektu klikněte na tlačítko Styl.

3. V dialogu Styl značky vyberte ze seznamu Font příslušné uživatelské symboly. Vyberte požadovaný symbol ze 
seznamu.
MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentace nové verze 11



Práce se službou Web Feature Service (WFS) 1.1
MapInfo Professional 11.5.2 podporuje servery, které pracují s verzí standardu OGC 1.1. 
Web Feature Service (WFS) poskytuje prostředí umožňující uživateli zadávat požadavky na geografická data 
nezávisle na platformě. 

Následující řádky popisují situace a podmínky, na které je potřeba dát si při práci s WFS 1.1 serverem pozor.

• Použití změny pořadí souřadnic pro opravu zobrazení objektů na mapě
• Testování pořadí souřadnic WFS tabulky
• Prostorový filtr záznamů
• Žádná podpora pro WFS-T s WFS 1.1
• Jak zjistit, jakou verzi WFS používáte?
• Práce s tabulkami WFS, které mají vnitřní struktury.
• Nastavení počtu záznamů, které WFS Server vrátí

Pro více informací o organizaci Open Geospatial Consortium (OGC) a standardu Web Feature Service se podívejte na 
http://www.opengeospatial.org.

Použití změny pořadí souřadnic pro opravu zobrazení objektů na mapě
Po vytvoření tabulky služby Web Feature Service (WFS) mohou být mapové objekty umístěny chybně, nebo mohou 
být otočeny o 90 stupňů. Pokud to nastane, můžete použít MapInfo Professional při změně souřadnicového systému. 

Změna nastavení serveru

Pokud je pořadí souřadnic WFS tabulky nesprávné, může to tak být i u ostatních tabulek stažených ze stejného 
serveru. V takovém případě můžete změnit pořadí souřadnic na úrovni serveru.

Informace o WFS serverech jsou uloženy v souboru s názvem MIWFSServers.xml. Ve výchozím nastavení je 
tento soubor uložen v adresáři %APPDATA%\MapInfo\MapInfo\Professional\1150. Více informací o tom, kde je 
soubor MIWFSServers.xml uložen, najdete v kapitole Pokročilá nastavení pro systémové administrátory v 
Instalační příručce MapInfa Professional.

V souboru XML můžete provést změny, uložit ho, a potom restartovat MapInfo Professional.

V souboru MIWFSServers.xml začíná specifikace každého serveru nodem <Server>. Tento nod má potomky 
URL <HTTP> a popis <Description>. Mohou zde být i další. Pokud chcete změnit pořadí souřadnic u serveru, 
musíte přidat nového potomka <OverrideCoordinateOrder> s hodnotou true.

Například:

<Server>
   <HTTP>URL serveru</HTTP>
   <Description>popis serveru</Description>
   <OverrideCoordinateOrder>true</OverrideCoordinateOrder>
</Server>

Pokud máte lokální kopii souboru, můžete jí aktualizovat, nebo tabulku znovu stáhnout a změna pořadí souřadnic se 
projeví.

Změna tabulky

Pokud je pořadí souřadnic nesprávné pouze u některých tabulek ze serveru, můžete změnit pořadí na úrovni tabulek, 
ne na úrovni celého serveru. Do MapBasicu byla přidána funkce WFS Refresh Table, takže nemusíte editovat XML 
soubor. Tento příkaz můžete provést z okna MapBasic, nebo může být obsažen v MapBasic aplikaci. Syntaxe je:

Alias WFS Refresh Table [Zmìna poøadí souøadnic { Zapnout | Vypnout } ]

Nová funkce může být použita ve spojení s dalšími volitelnými funkcemi příkazu WFS Refresh Table, například funkce 
Using Map.
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Testování pořadí souřadnic WFS tabulky
Ještě než použijete prostorové filtry, si můžete stáhnout libovolnou tabulku ze serveru a zjistit, jestli jsou souřadnice 
v nesprávném pořadí. Pokud jsou na WFS serveru tisíce záznamů, použijte funkci Max Features, která je popsaná 
v kapitole Nastavení počtu záznamů, které WFS Server vrátí. Omezíte tak počet záznamů, které se ze serveru 
stáhnout. To vám umožní získat malý vzorek dat a předejít tak zdlouhavému stahování. Pokud je pořadí souřadnic 
nesprávné, potom použijte příkaz WFS Refresh Table ke změně tohoto pořadí.

Po této úpravě zvolte Tabulka > Vlastnosti WFS tabulky a zrušte hodnotu Max Features a přidejte prostorový filtr.

Prostorový filtr záznamů
Hlavní důvod k použití prostorových filtrů je omezit velikost stahovaných dat z WFS serveru, protože tento proces 
může být časově náročný. Po stažení menšího množství dat do MapInfa Professional můžete zpřesnit svůj dotaz 
a stáhnout přesně data, která potřebujete.

MapInfo Professional posílá na server prostorové filtry s geometrií. Pokud server přesně nedodržuje specifikaci OGC 
ohledně pořadí souřadnic, potom MapInfo Professional použije změny popsané v kapitole Použití změny pořadí 
souřadnic pro opravu zobrazení objektů na mapě. Při prvním otevření tabulky použije MapInfo Professional 
všechny změny pro konkrétní server, které najde v souboru MIWFServers.xml. Pokud neexistuje žádný XML soubor, 
potom můžete změnu přidat pomocí příkazu WFS Refresh Table (viz. níže Použití změny pořadí souřadnic pro 
opravu zobrazení objektů na mapě).

Při použití serveru WFS 1.1 podporuje MapInfo Professional pouze prostorový filtr BBOX (ve verzi WFS 1.0 podporuje 
jakýkoliv filtr). Server WFS 1.1 definuje podporované typy geomterie objektů vev formátu GML. Tento seznam je 
omezen celkovým množstvím typů geometrií formátu GML. Typy geometrie GML, které nejlépe odpovídají oblasti 
MapInfa Professional (MultiSurface) a lomené čáře (MultiCurve) nejsou v tomto seznamu, takže MapInfo Professional 
používá filtr BBOX.

Filtr BBOX je užitečný, pokud používáte komplikované prostorové dotazy, například výběr všech objektů v nějakém 
regionu. V případě tohoto dotazu byste použili filtr BBOX s výběrem příslušné oblasti. Ten vrátí i objekty, které jsou 
mimo oblast, ale vrátí jich méně, než všechny objekty, které leží mimo oblast. Když jsou data již v MapInfu Professional, 
musíte data uvnitř regionu vybrat pomocí dotazu.

Pro neprostorové filtry tabulek z WFS 1.1 nejsou žádná omezení.

Žádná podpora pro WFS-T s WFS 1.1
V rámci podpory WFS verze 1.1 nejsou podporovány tabulky služby Web Feature Service s transakcemi (WFS-T). 
WFS-T umožňují uživateli WFS provádět úpravy (vkládání, mazání, aktualizace) dat ve zdrojové databázi 
prostřednictvím WFS. Pokud používáte protokol WFS 1.1, potom nemůžete využívat WFS-T.

MapInfo Professional pokračuje v podpoře WFS-T u verze WFS 1.0. Pokud chcete používat WFS 1.0 a využít 
podporu WFS-T, proveĎte následující:

1. V menu vyberte Nastavení > Přednostní nastavení a klikněte na Webové služby.

2. V dialogu Přednostní nastavení webových služeb jděte na záložku WFS a klikněte na tlačítko Servery.

3. V seznamu WFS serverů označte server a klikněte na Editovat.

4. V dialogu Informace o WFS serveru zatrhněte možnost Preferovat verzi 1.0.
Současní uživatelé WFS-T by měli možnost Preferovat verzi 1.0 u serverů, které momentálně používají.

5. Pro uložení změn klikněte na OK.

Po zvolení možnosti Preferovat verzi 1.0 používá MapInfo Professional pro komunikaci se serverem protokol 
WFS 1.0. Pokud server nepodporuje verzi 1.0, ale podporuje jiné verze, potom MapInfo Professional automaticky 
přepne na verzi, kterou obě strany podporují.

Pokud místo Preferovat verzi 1.0 zvolíte Automaticky, MapInfo Professional komunikuje se serverem pomocí 
nejvyšší verze WFS, kterou obě strany podporují.
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Jak zjistit, jakou verzi WFS používáte?
Mezi serverem Web Feature Service (WFS) a MapInfem Professional probíhá komunikace ohledně verze WFS pro 
připojení, proto není vždy jasné, jaká verze se zrovna používá. Pokud chete zjistit, jaká verze WFS se používá: 

1. Zvolte Soubor > Otevřít webovou službu > Otevřít WFS.

2. V dialogu Otevřít WFS tabulku klikněte na Detaily.

3. V dialogu Detaily WFS v sekci Verze najdete verzi WFS.

V dialogu Detaily WFS najdete informace o URL serveru, jeho název a verzi. Pokud má server abstrakt, potom je zde 
i stručný popis serveru.

Práce s tabulkami WFS, které mají vnitřní struktury.
Tabulka ze služby Web Feature Service (WFS) může obsahovat vnitřní struktury. Následující příklad zobrazuje tabulku 
Parcel (parcela), která obsahuje sloupec Occupant (vlastník).

Tabulka Parcel
Street_Address
City
State
Zip_Code
Occupant

Person
Name_First
Name_Last
Age

Sloupec Occupant se vztahuje k tabulce s názvem Person (osoba). Struktura tabulky Person obsahuje sloupce 
s názvy First_Name (jméno), Last_Name (příjmení) a Age (věk). V závislosti na schématu tabulky se sloupec 
Occupant může u jednoho záznamu objevit víckrát. Pro napojení vnitřní struktury mohou názvy sloupců z WFS 
používat oddělovače (například Occupant/Person/Name_First) a mohou být dlouhé.

MapInfo Professional má omezení pro názvy sloupců: zkracuje názvy delší než 32 znaků a nepodporuje znaky 
jako zpětné lomítko ( \ ), takže název Occupant\Person\Name_First nebude považovat za platný. Když MapInfo 
Professional zjistí, že v tabulkách WFS jsou konflikty v názvech, použije jako oddělovač křížek (#). Například názvy 
sloupců v tabulce Parcel by potom vypadaly takto:

Street_Address
City
State
Zip_Code
Name_First#Occupant
Name_Last#Occupant
Age#Occupant

Křížek (#) v názvu sloupce indikuje, že se jedná o vnitřní strukturu. Pokud data ze serveru obsahují více než jeden 
sloupec Occupant pro jeden řádek, potom MapInfo Professional načte poslední hodnotu, kterou najde.

MapInfo Professional zajistí, aby názvy sloupců byly jednoznačné. Pokud má více sloupců stejný název, potom 
MapInfo Professional dá za název číslici s pořadím sloupce.(například Age#Occupant1 a Age#Occupant2). 

MapInfo Professional převede všechny znaky, které nerozpozná, na podtržítko ( _ ).

Vnitřní struktura tabulek je častější na serverech WFS 1.1 než 1.0. MapInfo Professional zpracuje schéma WFS 1.0 
i WFS 1.1, ale zobrazí pouze sloupce z verze WFS 1.1.
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Nastavení počtu záznamů, které WFS Server vrátí
WFS server může omezit počet záznamů, které zašle klientovi pomocí parametru DefaultMaxFeatures. Pokud počet 
objektů neomezí server a vrátí celou vrstvu, potom počet můžete omezit vy.

Je to užitečné zejména u velkých tabulek, kdy by stahování trvalo dlouho. Tak se můžete snadno dostat ke vzorku dat 
a posoudit ho. Nevýhodou je, že nemůžete ovlivnit výběr stahovaných prvků.

Specifikace OGS WFS udává, že server musí podporovat parametr Max Objektů, některé servery ho 
nepodporují.

Pokud chcete určit, kolik záznamů server vrátí:

1. Zvolte Soubor > Otevřít webovou službu > Otevřít WFS. 
Zobrazí se dialog Otevřít WFS tabulku.

2. Ze seznamu vyberte WFS Server.
Pro přidání serveru klikněte na Servery.

3. Zatrhněte možnost Max Objektů a zadejte maximální počet objektů, který chcete načíst.
Pokud je možnost Max Objektů neaktivní, potom server tento parametr nepodporuje. WFS server tuto hodnotu 
nastaví sám a hodnota je zobrazena ve vedlejším poli.

4. Ze seznamu Vrstvy WFS vyberte vrstvy, které chcete otevřít.

5. Stiskněte tlačítko OK.

Úprava zobrazení obrazů z Web Map Service (WMS)
Po vytvoření Web Map Service (WFS) tabulky mohou mít data špatnou polohu, nebo může být snímek deformovaný 
špatným pořadím souřadnic na serveru. Hodnoty souřadnic jdou za sebou podle pořadí os souřadnicového systému. 
Ne všechny servery však dodržují standard Open Geospatial Consortium (OGC). Některé souřadnicové systémy tak 
mohou mít opačné pořadí souřadnic. Pokud se mapa z WMS zobrazí v chybné poloze, nebo je deformovaná, možná 
bude potřeba změnit pořadí souřadnic.

Následující sekce popisuje, jak změnit pořadí souřadnic WMS snímku:

• Změna pořadí souřadnic WMS tabulky nebo serveru
• Testování pořadí souřadnic WMS tabulky

Pro více informací o organizaci Open Geospatial Consortium (OGC) a standardu Web Map Service se podívejte na 
http://www.opengeospatial.org.
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Změna pořadí souřadnic WMS tabulky nebo serveru
Po vytvoření Web Map Service (WFS) tabulky mohou mít data špatnou polohu, nebo může být snímek deformovaný 
špatným pořadím souřadnic na serveru. Pokud to nastane, můžete použít MapInfo Professional při změně 
souřadnicového systému.

Změna nastavení serveru

Pokud je pořadí souřadnic WMS tabulky nesprávné, může to tak být i u ostatních tabulek stažených ze stejného 
serveru. V takovém případě můžete změnit pořadí souřadnic na úrovni serveru.

Informace o WMS serverech jsou uloženy v souboru s názvem MIWMSServers.xml. Ve výchozím nastavení 
je tento soubor uložen v adresáři %APPDATA%\MapInfo\MapInfo\Professional\1150. Více informací o tom, kde 
je xml soubor uložen, najdete v kapitole Pokročilá nastavení pro systémové administrátory v Instalační příručce 
MapInfo Professional.

V souboru XML můžete provést změny, uložit ho, a potom restartovat MapInfo Professional.

V souboru MIWMSServers.xml začíná specifikace každého serveru nodem <Server>. Tento nod má potomky 
URL <HTTP> a popis <Description>. Mohou zde být i další. Pokud chcete změnit pořadí souřadnic u serveru, 
musíte přidat nového potomka <OverrideCoordinateOrder> s hodnotou true.

Například

<Server>
   <HTTP>URL serveru</HTTP>
   <Description>popis serveru</Description>
   <OverrideCoordinateOrder>true</OverrideCoordinateOrder>
</Server>

Pokud máte lokální kopii souboru, stáhněte si tabulku znovu. Teprve potom se projeví změny. Pokud nechcete tabulku 
stahovat znovu, můžete změnit stávající verzi, viz. další sekce:

Změna tabulky

Pokud je pořadí souřadnic nesprávné pouze u některých tabulek ze serveru, můžete změnit pořadí na úrovni tabulek, 
ne na úrovni celého serveru. Při vytváření WMS tabulky určujete název a umístění TAB souboru pro tuto tabulku. 
Další informace jsou uloženy ve stejné složce v XML souboru se stejným názvem. Tento soubor je potřeba upravit.

XML soubor pro WMS tabulku obsahuje nod <SRS> s kódem souřadnicového systému. Pokud chcete změnit pořadí 
souřadnic tabulky, musíte přidat atribut OverrideCoordinateOrder s hodnotou true.

Například:

<SRS OverrideCoordinateOrder="true">EPSG:4326</SRS>

Aby se změna projevila, musíte zavřít a znovu otevřít WMS tabulku.

Testování pořadí souřadnic WMS tabulky
Pořadí souřadnic můžete ověřit funkcí MapBasicu TableInfo. Tato funkce obsahuje atribut s názvem TAB_INFO_
OVERRIDE_COORDINATE_ORDER (43), která vrátí TRUE, pokud má tabulka WMS nebo WFS zapnutou změnu 
pořadí souřadnic. Tento příkaz můžete provést z okna MapBasic, nebo může být obsažen v MapBasic aplikaci.

Syntaxe je:

TableInfo(MyWMSTable, TAB_INFO_OVERRIDE_COORDINATE_ORDER)

Kde MyWMSTable je název tabulky, kteoru kontrolujete.
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Nové popisy dialogů
Následující dialogy jsou ve verzi 11.5.2 nové, nebo upravené:

• Dialog Vybrat jednu nebo více tabulek
• Dialog Vybrat databázi SQLite
• Dialog Informace o WFS serveru

Dialog Vybrat jednu nebo více tabulek
V dailogu Vybrat jednu nebo více tabulek si můžete vybrat, jaké tabulky chcete otevřít. Tabulky, které vyberete, 
se otevřou. Tabulky můžete nastavit pomocí filtrů řádků a sloupců, nebo nastavením výchozích stylů. Pokud otevíráte 
tabulku z SQLite databáze, která nemá žádný Map Catalog, tak nastavením stylu zobrazení zajistíte, že se tabulka 
vždy otevře ve stejném zobrazením.

Pokud chcete otevřít dialog Vybrat jednu nebo více tabulek, zvolte Soubor > Otevřít, a potom SQLite 
Database (*.sqlite) ze seznamu Soubory typu. Ze seznamu vyberte databázi SQLite a klikněte na Otevřít.

Databáze
Zobrazuje název databáze, kterou jste vybrali v dialogu Otevřít.

Schéma
Vyberte schéma, ve kterém chcete tabulky otevřít. Seznam schémat se zobrazuje pouze v případě, že jich připojení 
podporuje více.

Databázové tabulky

Styl
Otevře dilaog Změnit styl objektů tabulky, kde můžete nastavit styly jednotlivých geometrií.

Možnosti
Otevře dilaog Nastavení DBMS tabulek, ve kterém můžete nastavit filtry řádků a sloupců. Pomocí filtrů můžete 
určit, jaké sloupce a řádky se ze zdroje načtou. Omezením dat zkrátíte čas pro jejich načítání a ukládání.

Vybrat vše
Vybere všechny tabulky v seznamu.

Zrušit celý výběr
Zruší výběr všech vybraných záznamů.

Filtrovat tabulky
Vyberte, které tabulky se zobrazí v seznamu.

Obecná nastavení
Obecná nastavení se aplikují na všechny vybrané tabulky, kromě tabulek s vlastním nastavením.

Připojené
Zvolte, pokud chcete tabulku otevřít jako připojenou. Připojená tabulka je speciálním druhem tabulky MapInfo, 
která je stažena ze vzdálené databáze a udržuje spojení se svou vzdálenou databázovou tabulkou. 
S propojenou tabulkou můžete vykonávat většinu operací jako s klasickou tabulkou MapInfa.

Živý přístup
Zvolte, pokud chcete načíst tabulku přímo ze zdroje.

Cache
Tato možnost je aktivní po výběru možnosti Živý přístup. Zvolte pokud chcete uložit tabulku do místní paměti, 
a potom jí načítat z této paměti. Přístup k datům je rychlejší, ale nepracujete s úplně aktuální verzí. Při přiblížení 
mapy, posunu, nebo výběru objektů se mapa obnoví.

Možnost nezatrhávejte, pokud chcete tabulku načítat vždy pouze ze zdroje.

Jen pro čtení
Otevře tabulku v režimu pouze pro čtení. Tabulku nelze upravovat ani uložit zpět do databáze.

Složka
Tato možnost je aktivní po výběru možnosti Připojená. Zvolte pro uložení tabulky do určitého adresáře. Výběrem 
této možnosti se otevře Průzkumník složek, kde můžete vybrat složku, do které se uloží stažená tabulka.
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Zobrazit
MapInfo Professional zobrazí data v okně podle vašeho nastavení. Pokud zvolíte Automaticky, MapInfo Professional 
zvolí nejvhodnější typ okna. MapInfo Professional si nastavení pamatuje a použije při otevření dalších tabulek, dokud 
ho nezměníte.

OK
Otevře se dialog s potvrzením nastavení.

Zrušit
Zruší nastavení a zavře dialog.

Dialog Vybrat databázi SQLite
Zde můžete vybrat, jaké databáze SQLite chcete otevřít. Pokud chcete vybrat více databázových souborů SQLite, 
použijte klávesy Ctrl nebo Shift. Pokud chcete otevřít dialog Vybrat databázi SQLite, zvolte Soubor > Otevřít DBMS 
připojení, vyberte možnost FDO (SQLite) a klikněte na Nová.

Hledat v
Seznam obsahuje dostupné lokality a soubory. Pokud si chcete zobrazit adresářovou strukturu počítače, klikněte na 
šipku dolů. Pokud chcete vidět obsah složky, klikněte na ni.

Tlačítko Otevřít poslední navštívenou složku
Zobrazí poslední navštívenou složku.

Tlačítko O úroveň výš
Zobrazí adresář o jednu úroveň výš vzhledem k aktuálnímu adresáři.

Tlačítko Vytvořit novou složku
Vytvoří novou složku s dočasným názvem.

Tlačítko Nabídka Zobrazit
Mění zobrazení adresářů a souborů, takže je můžete vidět ve formě Miniatur, Ikon, Seznamu, nebo s Podrobnostmi. 
Seznam zobrazuje seznam souborů a složek bez dalších podrobností. Podrobnosti zobrazí seznam souborů a složek 
s podrobnostmi a velikosti, typu a datu změny.

Pole Popis
Zobrazuje složky a soubory ve vybrané lokalitě. Chcete-li některou složku nebo soubor z tohoto okna otevřít, dvakrát 
na ně klikněte.

Panel lokalit
Čtyři tlačítka na panelu lokalit MapInfa jsou propojena s následujícími adresáři: Tabulky, Vzdálené tabulky, 
Importované soubory a Pracovní prostředí. Stiskem jednoho z těchto tlačítek přepnete aktuální adresář dialogu 
na adresář propojený s tímto tlačítkem.

Podle výchozího nastavení je panel lokalit MapInfa zobrazen vždy, dokonce i tehdy, když žádný standardní panel 
lokalit neexistuje. Na systémech, které podporují standardní Panel lokalit, se zobrazují tlačítka Lokality MapInfo 
a Standardní lokality, která mezi těmito lokalitami umožňují přepínat.

Název souboru:
Poskytuje prostor, do nějž můžete napsat název souboru. Znak * přitom slouží jako zástupný znak. Napíšete-li např. *.*, 
uvidíte seznam všech souborů. Také můžete napsat celou přístupovou cestu k souboru. 
Například C:\mymaps\landuse.sqlite.

Soubory typu:
Pole je určeno k zúžení výčtu zobrazených souborů výše jen na ty soubory, o které se právě zajímáte. Tabulky 
zobrazené v okně jsou tabulky v MapInfo formátu, nebo jsou to soubory, které sice nejsou soubory MapInfa 
Professional, ale byly již dříve v MapInfu otevřeny. Vyberte formát SQLite Database (*.sqlite).

Otevřít
Otevře soubor s názvem, typem a lokalitou, které jste zadali.

Zrušit
Zavře dialog bez uložení provedených změn. 
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Dialog Informace o WFS serveru
V tomto dialogu můžete upravit informace o WFS serveru, včetně nových možností nastavení. Pokud chcete otevřít 
dialog Informace o WFS serveru, zvolte Tabulka > Vlastnosti WFS tabulky a klikněte na Server. 

Určení verze
Pokud používáte protokol WFS 1.1, potom nemůžete využívat WFS-T. Pokud chcete pracovat s WFS-T, musíte zvolit 
možnost Preferovat verzi 1.0 a pracovat s WFS 1.0.

Automaticky
MapInfo Professional komunikuje s WFS serverem pomocí nejvyšší verze standardu, kteoru podporují obě 
strany.

Preferovat verzi 1.0
MapInfo Professional komunikuje s WFS serverem pomocí verze WFS 1.0. Pokud server nepodporuje 
verzi 1.0, ale podporuje jiné verze, potom MapInfo Professional automaticky přepne na verzi, kterou obě 
strany podporují.
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