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er 11.5.2 en fuld softwareopdatering, som indeholder rettelser og nye funktioner.
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Vise dine SQLite (*.sqlite)-data
MapInfo Professional understøtter SQLite-databaser gennem OSGeo FDO-dataadgangsteknologi, så du kan arbejde 
med spatiale data, som gemmes i SQLite-databasefiler. Dette betyder, at:

• Du kan vise dine SQLite-data på et kort i MapInfo Professional.
• Du kan gemme dine MapInfo-tabeller i din eksisterende SQLite-database for at gøre brug af funktionerne, som 

leveres af en transaktionel SQL-databasemotor (du kan ikke oprette en ny SQLite-database fra MapInfo 
Professional). 

• Du kan dele spatiale data med andre programmer, såsom Autodesk-produkter: AutoCAD Map 3D, Civil 3D og 
Autodesk Infrastructure Modeler.

Du kan komme i gang med at arbejde med data, som er lagret i en SQLite-database, ved at se Åbne SQLite-tabeller 
og Åbne SQLite-tabeller med kolonner og rækkefiltre. 

FDO (Feature Data Object) er en grænseflade til at gemme, hente, opdatere og analysere spatiale data med. MapInfo 
Professional installerer en FDO Provider til SQLite (spatial), så du kan arbejde med SQLite-databasefiler. OSGeo 
FDO-dataadgangsteknologien gemmer geometridata i en SQLite -database som FGF (Feature Geometry Format)-
objekter. Du kan få oplysninger om, hvordan MapInfo-objekter kortlægges til FGF-objekter til SQLite-
databaseforbindelser, i Kortlægning af FGF-objekter i en SQLite-database til MapInfo-objekter på side 7.

MapInfo Professional arbejder med data, som er oprettet i Autodesk-produkter, såsom AutoCAD Map 3D, Civil 3D og 
Infrastructure Modeler, som er gemt i SQLite-databaseformat. Du kan se disse data i MapInfo Professional, gemme 
ændringer i dataene og derefter fortsætte med at arbejde på dataene i Autodesk-produkter. Bemærk, at der er 
begrænsninger i at læse og skrive til tekstlag, som er oprettet i AutoCAD Map 3D, som er beskrevet under Dele data 
med Autodesk AutoCAD Map 3D på side 9.

Du kan se baggrundsoplysninger:

• SQLite, se http://www.sqlite.org.
• FDO, se http://fdo.osgeo.org.

Åbne SQLite-tabeller
MapInfo Professional giver dig mulighed for at vælge hvilke tabeller, der skal åbnes i en SQLite database, og du får 
muligheden for at angive visningsstilarter samt kolonne- og rækkefiltre for tabellerne.

MapInfo Professional fungerer sammen med SQLite-databaser. Jeg kan ikke oprette en ny SQLite-database. Du kan 
åbne en tabel i en SQLite-database og gemme dine ændringer, og du kan gemme dine eksisterende MapInfo-tabeller i 
en SQLite-database. 

Du kan åbne en eller flere tabeller i en SQLite-database:

1. Vælg Filer > Åbn.

2. På listen Filtype skal du vælge SQLite-database (*.sqlite).

3. På listen Søg i skal du vælge mappeplaceringen for SQLite-databasen, som du vil have adgang til.

4. På listen over filer skal du vælge den SQLite-database, du vil åbne.
Du kan vælge mere end én SQLite databasefil i dialogboksen Åbn ved at holde tasten Ctrl eller Shift nede, mens 
du vælger filer.

5. Klik på Åbn.
Dette åbner dialogboksen Vælg en eller flere tabeller, som skal åbnes.

6. På listen Databasetabeller skal du vælge en tabel, der skal åbnes, ved at tilføje en markering ud for tabellens 
navn.
Du kan vælge en eller flere tabeller. Det er kun de markerede tabeller, som åbnes.
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7. Du kan også vælge, hvordan du vil have, at dataene skal vises på kortet ved at vælge (fremhæve) tabelnavnet og 
klikke på Stil.
Dette åbner dialogboksen Ret objektstil for tabel, hvor du kan angive visningsstilarten for geometri (spatiale 
objekttyper), såsom symboler, linjer og områder i tabellen. De tilpassede stilarter, som du angiver, gælder kun for 
den tabel, du har fremhævet (uanset, om den har en markering ud for sig eller ej).
Du kan vælge mere end én tabel ved at holde CTRL nede, mens du vælger tabelnavne. Dine stilartsvalg foretages 
på alle tabeller, som du vælger (som er fremhævet på listen Databasetabeller).

8. På listen Vis skal du vælge, hvordan du vil åbne tabellerne.
Vælg Nyt kort eller Aktuelt kort for at åbne dem i et kortvindue eller Liste for at åbne dem i et listevindue for at se 
tabellernes indhold.

9. Klik på OK.

Tabellen, eller tabellerne, i din markering åbnes i MapInfo Professional.

Hvis du vælger at åbne mere end én SQLite-database (.sqlite-fil) i dialogboksen Åbn, og derefter åbner hver database 
en Vælg en eller flere tabeller, som skal åbnes-dialogboks. Gentag de forrige trin for hver database.

Anvende tilpassede indstillinger under åbning af SQLite-databasetabeller
Når du åbner en SQLite-databasetabel, som beskrevet under Åbne SQLite-tabeller på side 2, kan du vælge 
tilpassede indstillinger til visningsstilarter, filtre og hvordan du får adgang til dataene (med live- eller sammenkædet 
adgang). De indstillinger du vælger, er specifikke for, hvordan tabellen åbnes i MapInfo Professional, og de 
tilsidesætter alle overordnede indstillinger, som er angivet for åbning af SQLite-tabeller.

Når du arbejder med en SQLite-tabel i MapInfo Professional, kan du foretage en ændring af visningsstilart på kortet, 
men du kan ikke gemme disse ændringer i SQLite-tabellen. Den eneste måde at angive, hvordan SQLite-tabeldata 
vises på et MapInfo Professional-kort, er at angive tilpassede visningsindstillinger, når du åbner SQLite-tabellen.

Du kan anvende tilpassede indstillinger i en SQLite-tabel ved at åbne tabellen i henhold til vejledningen under Åbne 
SQLite-tabeller på side 2. Fremhæv tabelnavnet i dialogboksen Vælg en eller flere tabeller, som skal åbnes, og klik 
derefter på Stil eller Indstillinger. Du kan anvende følgende typer tilpassede indstillinger på tabellen:

• Du kan tilpasse, hvordan geometri (spatiale objekttyper såsom symboler, linjer og områder) i tabelvisningen på et 
kort ved at klikke på Stil. Dette åbner dialogboksen Åbn DBMS-tabel - Indstillinger, hvor du kan vælge 
visningsindstillingerne, såsom symboltype, farve, størrelse og labelskrifttype, linjefarve og mønster, farve og 
mønster for udfyldning af områder samt farve og mønster på grænser.

• Du kan vælge filtre til at hente specifikke kolonner og rækker fra en tabel ved at klikke på Indstillinger. Dette åbner 
dialogboksen Åbn DBMS-tabel - Indstillinger, hvor du kan vælge kolonne- og rækkefiltre i tabellen. Filtre reducerer 
den mængde oplysninger, du arbejder med, og det reducerer den tid, det tager at hente og gemme dataene. 
Yderligere oplysninger finder du i Åbne SQLite-tabeller med kolonner og rækkefiltre på side 4.

• Du kan vælge, hvordan du vil have adgang til tabeldataene ved at bruge direkte adgang eller sammenkædet 
adgang, ved at klikke på Indstillinger. Dette åbner dialogboksen Åbn DBMS-tabel - Indstillinger, hvor du kan 
vælge enten Hent data (sammenkædet tabel) eller Direkte adgang. Det valg, du foretager her, tilsidesætter alle 
overordnede indstillinger, som er foretaget for tabeller i dialogboksen Vælg en eller flere tabeller, som skal åbnes. 
Du kan finde oplysninger om de sammenkædede, direkte og cachelagrede indstillinger under Angive direkte eller 
sammenkædet adgang under åbning af SQLite-tabeller på side 6.

Du kan anvende tilpassede indstillinger på flere tabeller samtidig ved at fremhæve Stilarter eller Indstillinger. Du kan 
vælge mere end én tabel ved at holde CTRL nede, mens du vælger tabelnavne. Du kan vælge alle tabellerne ved at 
klikke på Vælg alt. 

Når tilpassede indstillinger anvendes på en tabel, vises en stjerne (*) ved siden af tabelnavnet. Når du flytter musen 
hen over tabelnavnet, vises en oversigt over de tilpassede indstillinger, der er anvendt på tabellen.

Flytte mappen til en MapInfo TAB-fil for en SQLite-databasetabel til en anden placering
Når MapInfo Professional åbner en SQLite-databasetabel for første gang, opretter det en MapInfo TAB-fil (med samme 
navn som tabellen), hvor det gemmer oplysninger om, hvordan SQLite-tabellen skal vises. Alle tilpassede indstillinger, 
som du vælger under åbning af en SQLite-tabel, gemmes i TAB-filen. MapInfo Professional læser TAB-filen hver gang, 
du åbner SQLite-tabellen, og det anvender alle tilpassede indstillinger, som du angiver for tabellen.
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TAB-filen for en SQLite-tabel gemmes i Windows-mappen %Brugerprofil%\Documents. Mappen %Brugerprofil% er 
som standard angivet til:

Windows XP: C:\Documents and Settings\<brugernavn>
Windows 7, 2008: C:\Users\<brugernavn>

Når du åbner en SQLite-tabel, som beskrevet under Åbne SQLite-tabeller på side 2, kan du angive, hvor TAB-filen 
for en tabel skal gemmes. Du kan gøre dette i dialogboksen Vælg en eller flere tabeller, som skal åbnes ved at vælge 
tabelnavnet for at fremhæve det og derefter klikke på Mappe. Dialogboksen Angiv en mappe vises, og her kan du lede 
efter en ny mappeplacering, hvor TAB-filen skal gemmes. Den nye mappeplacering vises under knappen Mappe i 
dialogboksen Vælg en eller flere tabeller, som skal åbnes.

Kortlægge FDO (SQLite)-koordinatsystemer til MapInfo-koordinatsystemer
Hvis MapInfo Professional har et problem med at identificere et koordinatsystem, når det åbner en tabel i en SQLite-
database, åbner det dialogboksen Vælg projektion. I denne dialogboks kan du associere et koordinatsystem med 
tabellen. MapInfo Professional gemmer derefter TAB-filen for tabellen, og den bliver indlæst hver gang, du åbner 
tabellen.

Der findes en avanceret tilpasningsindstilling for brugere, som forstår, hvordan man arbejder med MapBasic-strenge 
og koordinatsystemer. Når MapInfo Professional åbner en SQLite-tabel, konverterer den SQLite-
koordinatsystemdefinitionen til en MapBasic CoordSys (koordinatsystem)-streng. MapInfo Professional installeres 
med en fil, der hedder MapInfoCoordinateSystemSet.xml, hvori du kan tilpasse oversættelserne fra SQLite Well 
Known Text (WKT)-koordinatsystemdefinitioner til MapBasic CoordSys (koordinatsystem)-strenge og tilbage igen. 

Åbne SQLite-tabeller med kolonner og rækkefiltre
Du kan anvende kolonne- og rækkefiltre på en SQLite-databasetabel, før du åbner den i MapInfo Professional. Du kan 
bruge filtre til at vælge hvilke kolonner og rækker, der skal hentes fra datakilden. Dette gøres for at reducere den 
mængde oplysninger, du arbejder med, og det reducerer den tid, det tager at hente og gemme dataene.

Du kan anvende kolonne- og rækkefiltre på en SQLite-databasetabel, når du åbner den:

1. Vælg Filer > Åbn.

2. På listen Filtype skal du vælge SQLite-database (*.sqlite).

3. På listen Søg i skal du vælge mappeplaceringen for SQLite-databasen, som du vil have adgang til.

4. På listen over filer skal du vælge den SQLite-database, du vil åbne.

5. Klik på Åbn.
Dette åbner dialogboksen Vælg en eller flere tabeller, som skal åbnes.

6. Vælg en eller flere tabeller, som skal åbnes, i dialogboksen Databasetabeller.

7. Klik på Indstillinger.

8. I dialogboksen Åbn DBMS-tabel - Indstillinger skal du vælge Standardtilstand og derefter klikke på Kolonnefilter.
Dialogboksen Kolonnevælger åbnes. 

9. Vælg de kolonner, du vil hente fra tabellen, og klik derefter på OK.
Du kan finde oplysninger om at indstille kolonnefiltre i Indstille kolonnefilteret.

10. Vælg Rækkefilter.

11. I dialogboksen Rækkevælger skal du vælge de kolonner, du vil hente fra tabellen, og derefter klikke på OK.
Du kan finde oplysninger om at indstille rækkefiltre i Indstille rækkefilteret.

12. Klik på OK for at lukke dialogboksen Åbn DBMS-tabelindstillinger.

13. På listen Vis skal du vælge, hvordan du vil åbne tabellerne.
Vælg Nyt kort eller Aktuelt kort for at åbne dem i et kortvindue eller Liste for at åbne dem i et listevindue for at se 
tabellernes indhold.
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14. Klik på OK.

Tabellen åbnes i MapInfo Professional, og den indeholder kun de kolonner og rækker, du har valgt at hente.

Se, hvordan du opretter dine egne tabelfiltre i almindelig SQL-syntaks, under Oprette dit eget tabelfilter på side 5.

Indstille kolonnefilteret
Klik på Kolonnefilter for at angive de kolonner, der skal hentes. Dialogboksen Kolonnevælger åbnes. Der vises en 
stjerne (*) på listen Valgte, når du åbner denne dialogboks første gang. Hvis du ikke fjerner stjernen, henter MapInfo 
Professional alle kolonnerne i tabellen fra den eksterne database. Ellers:

• Flyt de kolonner, du vil have vist i tabellen, fra gruppen Tilgængelige til gruppen Valgte ved hjælp af 
pileknapperne. Knapper med én pil flytter én markeret (valgt) kolonne ad gangen. Knapper med to pile flytter alle 
kolonnerne på én gang fra én liste til en anden. Du kan også dobbeltklikke på kolonnen for at flytte den fra en liste 
til en anden liste.

• Skift rækkefølgen af de valgte kolonner på listen Valgte, ved at markere den kolonne, du vil flytte, og klikke på 
knapperne Op og Ned, til kolonnen er placeret rigtigt.

Klik på OK for at fuldføre dine valg. 

Hvis tabellen kan kortlægges, indeholder listen Tilgængelige kolonnen "OBJECT", der refererer til den spatiale 
kolonne. Du kan vælge denne for at overføre spatiale objekter fra tabellen.

Indstille rækkefilteret
Klik på Rækkefilter for at vælge de rækkedata, som du vil have MapInfo Professional til at hente. Dialogboksen 
Rækkevælger åbnes. Du kan hente alle rækker, som vedrører dine valgte kolonner, ved at lade denne dialogboks 
være, som den er. Ellers skal du vælge de kolonne-, operator- og værdiposter, som svarer til de data, du vil hente fra 
den valgte tabel. 

• Vælg den eller de kolonner, hvorfra du vil filtrere rækker, på listen Kolonne. (Dette svarer til at angive WHERE-
udtrykket i en SQL-forespørgsel.) Hvis du filtrerer rækker for en kolonne, skal du vælge en kolonne, operator og 
værdi. Vælg en kolonne på den næste rulleliste, hvis du filtrerer rækker fra mere end én kolonne. Dette aktiverer 
også den næste række med felter til datatekst.

• Brug felterne Operator og Værdi til at vælge, hvordan du vil filtrere rækkerne. 

Du kan få hjælp til at udfylde disse poster som du vil have dem i Bemærkninger til gennemførelse af 
rækkevalgsforespørgslen i hjælpesystemet.

Klik på OK, når du har filtreret rækkerne.

Oprette dit eget tabelfilter
Du kan oprette dit eget filter, når du åbner SQLite-databasetabeller ved at følge vejledningen under Åbne SQLite-
tabeller med kolonner og rækkefiltre på side 4 for at åbne en SQLite-database og se dens tabeller i dialogboksen 
Vælg en eller flere tabeller, som skal åbnes.

1. Vælg den tabel, du vil åbne, på listen.

2. Klik på Indstillinger.
Dialogboksen Åbn DBMS-tabel - Indstillinger åbnes.

3. Vælg Eksperttilstand. 

4. Klik på SQL-visning.
Dialogboksen SQL-forespørgsel åbnes.
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5. I feltet SQL-forespørgsel skal du angive din forespørgsel i almindelig SQL-syntaks eller klikke på Indlæs og åbne 
en SQL-forespørgselsfil (*.sql).
Sådan gør du for at skrive flere linjer i SQL-format:
• Tryk på Enter for at skifte til en ny linje.
• Tryk på Ctrl Tab for at bruge tabulatorer.
• Tryk på Ctrl X for at klippe, Ctrl C for at kopiere og Ctrl V for at sætte ind.

6. Klik på OK for at anvende din forespørgsel og lukke dialogboksene.

Angive direkte eller sammenkædet adgang under åbning af SQLite-tabeller
Når du åbner en SQLite-databasetabel, som beskrevet under Åbne SQLite-tabeller på side 2, kan du vælge 
indstillingerne Direkte eller Sammenkædet i dialogboksen Vælg en eller flere tabeller, som skal åbnes. Som standard 
åbnes tabellen med direkte adgang og cachelagring aktiveret, så du får adgang til den direkte fra kildeplaceringen med 
den ekstra hastighed, som cachelagring giver. Du kan ændre, hvordan du får adgang til en allerede åben tabel ved at 
åbne den og lukke den igen. 

Arbejde med SQLite-tabeller med direkte adgang
Som standard åbner MapInfo Professional SQLite-databasetabeller med direkte adgang. Med en direkte forbindelse til 
en SQLite-tabel kan du indlæse data fra SQLite-databasen efter behov. Dette er brugbart, når du deler dataene med et 
andet program for at sikre, at du altid arbejder med de nyeste opdateringer.

Du bør overveje at vælge indstillingen Direkte til at få adgang til en tabel, når:

• Du indlæser og redigerer data, der ændrer sig dynamisk.
• Du ønsker at opretholde datasikkerhed (dataene skal kun forblive på én enkelt sikker placering).

Du kan finde en fuld liste over overvejelser i Ligheder og forskelle på direkte og sammenkædet adgang til en tabel i 
hjælpesystemet til MapInfo Professional.

Du kan øge dataadgangshastigheden i tabeller med direkte adgang ved at angive, at dataene skal cachelagres lokalt. 
MapInfo Professional læser derefter tabeldataene fra cachelageret. Levetiden for cachelageret er begrænset til den 
aktuelle session. Adgangstiden til dataene er kortere, men du arbejder ikke med den nyeste version. Tabellen 
opdateres, når du zoomer ind, panorerer eller vælger tabeldataene i et kortvindue eller når du redigerer dataene i et 
listevindue. 

Arbejde med SQLite-tabeller med sammenkædet adgang
Du har muligheden for at åbne en SQLite-databasetabel som en tabel med sammenkædet adgang. En sammenkædet 
tabel er en MapInfo Professional-tabel, som er identisk med en tabel, der er hentet fra en ekstern database og bevarer 
links til den eksterne databasetabel. (Den eksterne databasetabel er en SQLite-databasetabel.) Når MapInfo 
Professional henter en tabel, kopierer den hele indholdet af tabellen til den lokale maskine. Alle ændringer, du 
foretager i kopien, kan når som helst sendes til SQLite-databasetabellen. Sammenkædede tabeller kan benyttes på 
arbejdsstationen eller fortsat være sammenkædet med den oprindelige SQLite-database. Efter at du har redigeret data 
i en sammenkædet tabel, gemmer MapInfo Professional dem i det SQLite-databasen, så der tages hensyn til de 
problemer, der kan opstå i et flerbrugermiljø. Når du gemmer ændringer, der er foretaget i en sammenkædet tabel, 
sendes de til SQLite-databasen samt til den sammenkædede tabel.

Du bør overveje at vælge indstillingen Sammenkædet til at få adgang til en tabel, når:

• Du bruger tabelindholdet til visning af basisdata eller data, som ikke ændrer sig meget. Sammenkædede tabeller 
kan redigeres, så længe de basistabeller, som de er baseret på, kan redigeres.

• Tabeller er meget store. Da dataene kun er lokale, er der en engangsudgift forbundet med at hente dataene, men 
efterfølgende kan du hurtigt få adgang til dem på samme måde som til lokale data, da brugeren ikke skal betale for 
netværkstrafik, hver gang brugeren skal have adgang til dataene ifm. kortlægning eller analyse.

Sammenkædede tabeller er begrænset til 2 GB pr. datafil.

Du kan finde en fuld liste over overvejelser i Ligheder og forskelle på direkte og sammenkædet adgang til en tabel i 
hjælpesystemet til MapInfo Professional.
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Kortlægning af FGF-objekter i en SQLite-database til MapInfo-objekter
OSGeo FDO-dataadgangsteknologien gemmer geometridata i en SQLite -database som FGF (Feature Geometry 
Format)-objekter. Dette afsnit viser objektkortlægningerne mellem FGF (Feature Geometry Format)-objekter i en  
SQLite-database til MapInfo-objekter. Disse oplysninger er brugbare, når du opretter objektdata, som du planlægger at 
dele med andre programmer, fordi det vil hjælpe dig med at forstå, hvordan et objekt bliver behandlet i et andet 
program.

Kortlægningerne mellem FGF-objekttyper og MapInfo-objekttyper er:

Kortlægningerne mellem MapInfo-objekttyper og FGF-objekttyper er:

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 med flere dele

FGF_Geom_Polygon P_REGION med nul eller flere huller

FGF_Geom_MultiPolygon P_REGION med flere dele, hver med nul eller flere huller

FGF_Geom_MultiGeometry P_COLLECTION

FGF_Geom_CurveString P_PLINE

FGF_Geom_MultiCurveString P_PLINE med flere dele

FGF_Geom_CurvePolygon P_REGION

FGF_Geom_MultiCurvePolygon P_REGION med flere dele

MapInfo-objekt FGF(objekt)

P_POINT FGF_Geom_Point

P_LINE FGF_Geom_LineString

P_ARC FGF_Geom_LineString

P_PLINE FGF_Geom_LineString eller FGF_Geom_MultiLineString, hvis der er flere dele

P_REGION FGF_Geom_Polygon – Én ekstern polygon. Hvis den har flere dele, defineres hver 
del i en ring.

FGF_Geom_Polygon – Mere end én ekstern polygon. Hvis hver eksterne polygon 
har flere dele, defineres hver del i en ring.

P_RECT FGF_Geom_Polygon

P_ROUNDRECT FGF_Geom_Polygon

P_ELLIPSE FGF_Geom_Polygon
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Ikke-understøttede MapInfo-objekter er:

• P_NULL
• P_TEXT
• P_WINDOWPORT
• P_PIECHART
• P_BARCHART

Når du opretter buer, ellipser eller afrundede rektangler i MapInfo Professional og derefter gemmer dem i en SQLite-
tabel, bliver du måske bedt om at konvertere dem til FGF-objekttyper. MapInfo-objekterne konverteres fra bue til 
polylinje, ellipse til polygon og afrundet rektangel til polygon.

Bruge et MapInfo-kortkatalog med en SQLite-database
MapInfo Professional åbner SQLite databasetabeller som kan kortlægges uden at kræve et MapInfo-kortkatalog. Med 
andre typer databaser, såsom Oracle eller SQL Server, gemmer MapInfo Professional oplysninger om spatiale tabeller 
og visninger i databasen i en speciel tabel. Tabelfilen hedder MAPINFO_MAPCATALOG (kortkataloget). MapInfo 
Professional behøver ikke at gøre dette med en SQLite-database.

Den eneste grund til at oprette et kortkatalog med SQLite-tabeller ville være at gemme standardoplysninger, såsom 
visning, stilart og rækkevis stil. Hvis du vælger at oprette et kortkatalog, skal det kaldes MAPINFO_MAPCATALOG 
(kun med store bogstaver).

Du kan finde oplysninger om at oprette et kortkatalog i Oprette et MapInfo_MapCatalog manuelt i MapInfo 
Professionals hjælpesystem.

Åbne et kortkatalog, som er gemt i en SQLite-database
MapInfo Professional behandler kortkataloget som en systemtabel. Hvis du vil åbne et kortkatalog i MapInfo 
Professional, skal du først vælge at vise systemtabeller, når du åbner en SQLite-database. 

Sådan åbner du et kortkatalog i en SQLite-database:

1. Vælg Filer > Åbn.
Dialogboksen Åbn åbnes.

2. På listen Filtype skal du vælge SQLite-database (*.sqlite).

3. På listen Søg i skal du vælge mappeplaceringen for SQLite-databasen, som du vil have adgang til.

4. På listen over filer skal du vælge den SQLite-database, du vil åbne.

5. Klik på Åbn.
Dette åbner dialogboksen Vælg en eller flere tabeller, som skal åbnes.

6. Klik på Filtertabeller.
Dialogboksen Filtrer tabeller åbnes.

7. Marker afkrydsningsfeltet Systemtabeller, og klik på OK.

8. Vælg en eller flere tabeller, som skal åbnes, i dialogboksen Databasetabeller.

9. På listen Vis skal du vælge, hvordan du vil åbne tabellerne.
Vælg Nyt kort eller Aktuelt kort for at åbne dem i et kortvindue eller Liste for at åbne dem i et listevindue for at se 
tabellernes indhold.

10. Klik på OK.

P_MPOINT FGF_Geom_MultiPoint

P_COLLECTION FGF_Geom_MultiGeometry

MapInfo-objekt FGF(objekt)
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Sådan behandler du kortgrænser til SQLite-databasetabeller hurtigere
MapInfo Professional beregner kortgrænsen for spatiale datatabeller, før du viser tabeldata på et kort. Denne 
beregning kan være langsom for store tabeller. Avancerede brugere kan måske ønske at forbedre behandlingstiden 
for tabeller ved at få MapInfo Professional til at bruge FDO-koordinatsystemoplysninger for kortgrænser i stedet for, at 
MapInfo Professional udfører beregningen.

MapInfo Professional gemmer en .TAB-fil første gang, det åbner en SQLite-databasetabel og gemmer almindelige 
visningsindstillinger og databaseforbindelsesindstillinger i en .TAB-fil. MapInfo Professional læser derefter TAB-filen 
hver gang, det åbner SQLite-tabellen. TAB-filen kan ændres til at angive, om kortgrænser skal læses fra FDO-
koordinatsystemoplysninger eller fra et kortkatalog, som du opretter til din SQLite-database. Som standard gemmes 
disse TAB-filer i mappen %brugerprofil%\My Documents. Standardplaceringen er:

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

Windows 7, 2008: C:\Users\<brugernavn>\Documents

Du kan få MapInfo Professional til at bruge FDO-koordinatsystemoplysninger til kortgrænserne for en SQLite-tabel ved 
at åbne den tilsvarende TAB-fil i en teksteditor. Føj UseCoordSysBounds=TRUE til slutningen af følgende 
forbindelsesstreng med et semikolon ( ; ) som separator:

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

Tilsidesætte med kortkataloget
MapInfo Professional bruger som standard et kortkatalog til kortgrænserne for en SQLite-tabel, hvis den er til stede i 
databasen. Du kan tilsidesætte denne standard ved at føje UseMapCatalog=FALSE til slutningen af følgende 
forbindelsesstreng med et semikolon ( ; ) som separator:

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

Du kan finde en vejledning i at oprette et kortkatalog til din SQLite-database i Oprette et MapInfo_MapCatalog manuelt 
i MapInfo Professionals hjælpesystem.

Bemærkning om tilskrivelse af Open Source for FDO

FDO 3.7.0
Dette produkt indeholder FDO (Feature Data Objects), som er givet i licens under Lesser General Public License 
(LGPL), ©2012, Open Source Geospatial Foundation, alle rettigheder forbeholdes. Licensen kan hentes fra http://
fdo.osgeo.org/lgpl.html. Kildekoden til denne software er tilgængelig fra http://fdo.osgeo.org/content/downloads.

Dele data med andre programmer
Dette afsnit beskriver, hvordan man arbejder med data i MapInfo Professional, som er delt af andre brugere og 
programmer i din organisation.

• Dele data med Autodesk AutoCAD Map 3D
• Dele tilpassede symboler med andre programmer

Dele data med Autodesk AutoCAD Map 3D
MapInfo Professional arbejder med data, som er oprettet i Autodesk AutoCAD Map 3D og gemt i SQLite eller i Oracle. 
Du kan se disse data i MapInfo Professional, gemme ændringer i dataene og derefter fortsætte med at arbejde på 
dataene i Map 3D. Bemærk, at der er begrænsninger i at læse og skrive til tekstlag, som er oprettet i AutoCAD 
Map 3D. 
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Du kan finde flere oplysninger om tekstlag i Map 3D i produktvejledningen til Map 3D.

Oprette adgang til Map 3D-tekstlag
Map 3D-tekstlag skal enten gemmes i SQLite eller i Oracle. Læsning af tekstlag, som er gemt i andre formater, f.eks. 
SDF-filer, understøttes ikke. 

SQLite-brugere:

Hvis du vil vise et Map 3D-tekstlag, som er gemt i en SQLite-database, skal du åbne det i MapInfo Professional på 
samme måde som alle andre SQLite-tabeller. Du kan finde en vejledning i, hvordan du åbner en tabel i en SQLite-
database, i Åbne SQLite-tabeller på side 2. 

Du behøver ikke et MapInfo-kortkatalog for at åbne tabeller i en SQLite-database. Med andre typer databaser, 
såsom Oracle eller SQL Server, gemmer MapInfo Professional oplysninger om spatiale tabeller og visninger i 
databasen i en speciel tabel. MapInfo Professional åbner SQLite-tabeller som kan kortlægges uden at kræve et 
MapInfo-kortkatalog. Yderligere oplysninger finder du i Bruge et MapInfo-kortkatalog med en SQLite-
database på side 8.

Oracle-brugere:

Hvis du vil vise et Map 3D-tekstlag, som er gemt i Oracle, skal det først kunne kortlægges. Du kan finde flere 
oplysninger i afsnittet Klargøre en DBMS-tabel til kortlægning til visning på et kort i MapInfo Professionals 
hjælpesystem. Dette trin er ikke nødvendigt for tekstlag, der er gemt i SQLite.

Hvis du vil åbne et tekstlag, skal du først oprette en dataforbindelse (se Oprette en forbindelse til en datakilde i 
MapInfo Professionals hjælpesystem) og derefter vælge den tekstlagstabel, som du vil åbne. MapInfo Professional 
genkender tabellen som et tekstlag, baseret på tabelstrukturen. Du behøver ikke at fortælle MapInfo Professional, at 
det er en teksttabel.

Arbejde med Map 3D-tekstlag
Når et tekstlag vises i MapInfo Professional, bruger MapInfo Professional standardindstillingerne for tekstobjekter, 
medmindre der er eksplicitte formateringsoplysninger for individuelle tekstobjekter (se Bruge et MapInfo-kortkatalog 
med en SQLite-database på side 8). Bemærk, at standardindstillingerne i MapInfo Professional måske kan være 
anderledes end dem i Map 3D. Du kan ændre standarderne for MapInfo Professional-tekststilarter ved at vælge 
Indstillinger > Grundindstillinger > Stil > Tekst.

Understøttelse af Map 3D-tekstformatering
MapInfo Professional understøtter både almindelig tekst og et begrænset undersæt af MText-formatering (AutoCAD-
tekst på flere linjer). Understøttet MText-formatering omfatter skrifttype, farve, fed, kursiv, understregning og tekst på 
flere linjer . MapInfo Professional anvender formatering på hele tekstobjektet. Det understøtter ikke delvis formatering 
af tekstobjektet. Når et tekstobjekt redigeres i MapInfo Professional og gemmes igen i databasen, overskrives al 
eksisterende formatering for dette objekt.

Begrænsninger i arbejde med Map 3D-tekstlag 
Det er ikke alle stiloplysninger, som er knyttet til at Map 3D-tekstlag, som gemmes i databasetabellen. Dette omfatter 
standardstilindstillingerne for Map 3D-elementklassen samt avancerede funktioner såsom brugen af udtryk i 
oprettelsen af tekstobjektet. Som resultat kan indholdet og udseendet af tekstlag i MapInfo Professional afvige kraftigt 
i sammenligning med det samme lag i Map 3D. 
MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentation af nye funktioner 10



Vise AutoCAD-tekstobjektkolonner i en tabel
Når MapInfo Professional finder følgende kolonner i en SQLite- eller Oracle-tabel, registrere det, at de indeholder data 
til AutoCAD-tekstobjekter:

• FeatID
• Label_Text
• Geometri
• Størrelse (størrelse 1 for Oracle)
• Orientering
• Horizontal_Alignment
• Vertical_Alignment

Map_3D gemmer tekstobjekter som punktgeometrierne og tilknyttet labeltekst. MapInfo Professional konverterer 
punktgeometrierne til tekstgeometrier, og tekstspecifikationer læses fra kolonnerne Label_tekst, Størrelse, Retning, 
Lodret_justering og Vandret_justering. MapInfo Professional tildeler standardindstillinger for skrifttypestil til 
forklaringer, medmindre der er anvendt specifik formatering på de individuelle tekstobjekter.

MapInfo Professional behandler oplysninger om labeltekst, men giver dig ikke mulighed for at arbejde med 
labeltekstkolonnerne. Det er kun kolonnen FeatID, som er synlig i et listevindue, og kolonnerne med labeltekst og 
tekstspecifikation er skjult. 

Hvis en Oracle-tabel indeholder kolonnerne ClassID og RevisionNumber, er disse skjult.

Dele tilpassede symboler med andre programmer
Hvis du har symboler, som er unikke for din organisation, og du ønsker at dele dem med alle MapInfo Professional-
brugere, kan du enten distribuere symbolerne til disse brugere eller dele symbolfilerne i en arbejdsgruppemappe. Du 
bør måske bede din systemadministrator om hjælp til dette.

Overvejelser:

Dine symboler skal være rasterfiler i et af de formater, som MapInfo Professional understøtter. De mest almindelige 
formater er Graphics Interchange Format (.gif), Joint Photographic Experts Group (.jpeg), Portable Network Graphics 
(.png), Tagged Image File Format (.tiff) og Windows bitmap (.bmp). Du kan finde en fuld liste over understøttede 
formater i Understøttede filformatyper i MapInfo Professionals hjælpesystem. Bemærk, at MapInfo Professional ikke 
understøtter Arc/Info Binary Grid Format (*.adf).

MapInfo Professional sætter en grænse på 31 tegn på længden af filnavnet for et tilpasset symbol. 

Dine symbolfiler skal have unikke navne. Hvis mere end én symbolfil har det samme navn, fordi filerne ligger i 
forskellige undermapper under søgeplaceringen (en mappe, der hedder CustSymb), bruger MapInfo Professional den 
første symbolfil, den finder.

MapInfo Professional installeres med symboler. Når MapInfo Professional starter for første gang, kopierer den mappen 
CustSymb fra dens installationsplacering til brugerens %appdata%-mappe, og gennemsøger herefter %appdata%-
placeringen. (Det søger ikke i MapInfo Professional-installationsplaceringen.)

Distribuere tilpassede symboler til MapInfo Professional-brugere
Hvis du vælger at distribuere din organisations tilpassede symboler til MapInfo Professional-brugere, skal du få alle 
disse brugere til at placere symbolfilerne i mappen CustSymb, som er placeret i deres AppData (%appdata%):

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

Du kan finde placeringen af din %appdata%-mappe ved at gå ind i menuen Start, vælge Kør og skrive %appdata% i 
dialogboksen Kør.
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Du kan organisere symbolfilerne i undermapper under CustSymb, og MapInfo Professional vil gennemsøge 
undermapperne.

Symbolfilerne skal have unikke navne, selv hvis de organiseres i undermapper under mappen CustSymb.

Dele tilpassede symboler i en arbejdsgruppemappe
Før du begynder, skal du se overvejelserne under Dele tilpassede symboler med andre programmer.

Hvis du vælger at bruge en netværksdelt MapInfo Professional-arbejdsgruppe, skal du føje din organisations 
tilpassede symboler til mappen CustSymb, som er placeret under mappen AppData (%appdata%) i arbejdsgruppen. 
Derefter kan du pege din MapInfo Professional-installation til arbejdsgruppemappen. Dette er allerede korrekt 
konfigurerer for dig, hvis du har en MapInfo Professional-arbejdsgruppeinstallation. Hvis ikke, skal du se Pege din 
MapInfo Professional-installation til arbejdsgruppemappen.. Du kan se detaljer om en arbejdsgruppeinstallation i 
kapitlet Arbejdsgruppeinstallationer i MapInfo Professional Installationsvejledning.

Du kan organisere symbolfilerne i undermapper under arbejdsgruppens CustSymb-mappe, og MapInfo Professional 
vil gennemsøge undermapperne. Symbolfilerne skal have unikke navne, selv hvis de organiseres i undermapper 
under mappen CustSymb.

Pege din MapInfo Professional-installation til arbejdsgruppemappen.
Du kan pege din MapInfo Professional-installation til de delte datafiler, såsom tilpassede symboler, som er placeret i 
arbejdsgruppemappen

1. Vælg Indstillinger > Grundindstillinger > Opstart.

2. I dialogboksen Biblioteksindstillinger skal du på ind i feltet Arbejdsgruppemappe, markere afkrydsningsfeltet Brug, 

når der søges efter programfiler og skrive stien, eller også kan du klikke på  for at vælge stien til 
arbejdsgruppemappen. 

Du kan angivne navngivne drev eller UNC-stier i feltet Arbejdsgruppemappe.

3. Klik på OK for at bekræfte fjernelsen. Programmet gemmer den nye sti i registreringsdatabasen. Hver gang du 
åbner MapInfo Professional herefter, bruger programmet den nye sti til at få adgang til datafilerne.

Du kan skifte tilbage til at bruge udelukkende dine lokale filer og holde op med at dele fælles datafiler, såsom symboler, 
ved at gentage ovenstående trin og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Brug, når der søges efter programfiler.

Bruge din organisations symboler på et kort
Du kan se og anvende din organisations symboler på dit kort:

1. Dobbeltklik i kortvinduet på et kortsymbol på kortet. Ellers kan du bruge en rettelse af lagstil i stedet for at indstille 
en stilart pr. objekt.

Kortlaget skal kunne redigeres. Dette kan indstilles i Lagkontrol ved at klikke på ikonet Kan redigeres  for 
kortlaget. 

2. Klik i dialogboksen Punktobjekt på knappen Symbolstil.

3. Klik i dialogboksen Symbolstil på listen Skrifttype og vælg derefter dine tilpassede symboler. Gå ind på listen over 
tilgængelige symboler og vælg en for at se symbolstilen.
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Arbejde med Web Feature Service (WFS) 1.1
MapInfo Professional 11.5.2 understøtter med servere, som fungerer med version 1.1 af Open Geospatial Consortium 
(OGC) Web Feature Service Interface Standard. En Web Feature Service (WFS) giver en grænseflade, som muliggør 
anmodninger om geografiske funktioner på tværs af internettet ved hjælp af platformuafhængige kald. 

Følgende afsnit beskriver situationer og betingelser, som du skal være opmærksom på i arbejdet med en WFS 1.1-
server.

• Anvende en tilsidesættelse af koordinatrækkefølge til at korrigere, hvordan objekter vises på kortet
• Teste koordinatrækkefølgen for en WFS-tabel
• Spatiale rækkefiltre
• Ingen understøttelse af WFS-T med WFS 1.1
• Hvordan ser du, hvilken version af WFS, du bruger?
• Arbejde med WFS-tabeller, som har indlejrede strukturer
• Angive antallet af poster (funktioner), som en WFS-server returnerer

Du kan finde flere oplysninger om Open Geospatial Consortium (OGC) og Web Feature Service Interface Standard i 
http://www.opengeospatial.org.

Anvende en tilsidesættelse af koordinatrækkefølge til at korrigere, hvordan objekter 
vises på kortet

Når en Web Feature Service (WFS)-tabel oprettes, er de geografiske objekter måske ikke placeret korrekt, eller også 
kan de være roteret 90 grader pga. koordinatrækkefølgen. Hvis dette sker, kan du bruge MapInfo Professional til at 
tilsidesætte koordinatrækkefølgen enten på server- eller tabelniveau, når du arbejder med WFS 1.1-servere.

Servertilsidesættelse

Hvis koordinatrækkefølgen er forkert for en WFS-tabel, som hentes fra en server, kan den måske også være forkert for 
andre tabeller, som hentes fra denne server. I dette tilfælde kan du tilsidesætte koordinatrækkefølgen på serverniveau.

Oplysninger om WFS-servere gemmes i en fil, der hedder MIWFSServers.xml. Denne fil er som standard 
placeret i mappen %APPDATA%\MapInfo\MapInfo\Professional\1150. Du kan finde flere oplysninger om, hvor 
denne fil er placeret, i Avancerede konfigurationsindstillinger for systemadministratorer i MapInfo Professional 
Installationsvejledning.

Du kan foretage ændringer i XML-filen i en XML-editor, og derefter kan du genstarte MapInfo Professional for at 
anvende ændringerne.

I filen MIWFSServers.xml starter hver serverspecifikation med en <Server>-node. Denne node vil have undernoder for 
URL'ens <HTTP> og en beskrivelse <Description>. Der kan også være andre undernoder. Du kan tilsidesætte 
koordinatrækkefølgen for en server ved at tilføje en ny underordnet <OverrideCoordinateOrder>-mode med værdien 
true (sand).

For eksempel:

<Server>
   <HTTP>server-URL</HTTP>
   <Description>serverbeskrivelse</Description>
   <OverrideCoordinateOrder>true</OverrideCoordinateOrder>
</Server>

Hvis du har en lokal kopi af tabellen, kan du opdatere den eller hente tabellen igen for at anvende tilsidesættelsen af 
koordinatrækkefølgen.
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Tabeltilsidesættelse

Hvis koordinatrækkefølgen kun er forkert for visse tabeller på en server, kan du anvende en tilsidesættelse af 
koordinatrækkefølge på tabelniveau i stedet for på serverniveau. Der er føjet et udtryk til MapBasic-sætningen WFS 
Refresh Table, så du behøver ikke at redigere en XML-fil for at anvende tilsidesættelsen. Denne kommando kan 
sendes via MapBasic-vinduet eller også kan den medtages i et MapBasic-program. Syntaksen er:

WFS Refresh Table alias [Override Coordinate Order { On | Off } ]

Denne nye sætning kan bruges samtidig med andre valgfrie sætninger i kommandoen WFS Refresh Table, for 
eksempel sætningen Using Map.

Teste koordinatrækkefølgen for en WFS-tabel
Før du anvender spatiale filtre kan du hente en tabel for at se, om dataene er i den korrekt koordinatrækkefølge. Hvis 
dataene på WFS-serveren indeholder tusindvis af poster, skal du bruge indstillingen Maksimalantal, som beskrevet 
under Angive antallet af poster (funktioner), som en WFS-server returnerer for at begrænse antallet af poster, 
som serveren returnerer. På denne måde kan du teste et lille undersæt af dataene og undgå lange download- og 
behandlingstider. Hvis koordinatrækkefølgen er forkert, skal du bruge WFS Refresh Table til at hente data og skifte 
koordinatrækkefølgen.

Når du er tilfreds med koordinatrækkefølgen, skal du vælge Tabel > Egenskaber for WFS-tabel og deaktivere eller 
ændre værdien Maksimalt antal funktioner og tilføje et spatialt filter.

Spatiale rækkefiltre
En af de primære formål med spatiale filtre er at begrænse størrelsen af dataene, som WFS-serveren returnerer, 
eftersom det kan tage lang tid at downloade og behandle store mængder data. Når du har downloadet en mindre 
delmængde af data i MapInfo Professional, kan du bruge en lokal forespørgsel til at få præcis det undersæt af data, 
som du behøver.

MapInfo Professional sender spatiale rækkefiltre med geometri til serveren. Hvis en server ikke følger OGC-
specifikationen omkring koordinatrækkefølge, bruger MapInfo Professional tilsidesættelserne, som beskrevet under 
Anvende en tilsidesættelse af koordinatrækkefølge til at korrigere, hvordan objekter vises på kortet. Når en 
tabel åbnes for første gang, bruger MapInfo Professional alle tilsidesættelser, der findes for MIWFSServers.xml-filen 
for den pågældende server. Hvis der ikke findes nogen tabel-XML-fil, der kan hentes en tilsidesættelse fra, kan du 
tilføje tabeltilsidesættelsen via kommandoen WFS Refresh Table (som beskrevet under Anvende en tilsidesættelse 
af koordinatrækkefølge til at korrigere, hvordan objekter vises på kortet).

Når du bruger en WFS 1.1-server, understøtter MapInfo Professional kun det spatiale BBOX-filter (med WFS 1.0 
bruger den ethvert filter). En WFS 1.1-server definerer typerne af GML (Geographic Markup Language)-
geometriobjekter, som den understøtter. Denne liste er begrænset til et foruddefineret undersæt af alle GML-
geometrityper. GML-geometritypen, som kortlægges nærmest til MapInfo Professionals område- (MultiSurface) og 
polylinje (MultiCurve)-objekttype er ikke en del af denne foruddefinerede liste, så MapInfo Professional bruger det 
spatiale BBOX-filter.

BBOX-filteret er brugbart sammen med komplicerede spatiale forespørgsler, såsom når du ønsker alle data, som er 
inden for et område. Ved denne forespørgsel skulle du vælge området og anvende et BBOX-filter. Dette returnerer 
data, som er uden for dette område, men det er færre data end alt, der ligger uden for området. Når disse data er i 
MapInfo Professional, skulle du udføre en forespørgsel for at få alt, der ligger inden for området.

Der er ingen begrænsninger for WFS 1.1 og ikke-spatiale rækkefiltre.
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Ingen understøttelse af WFS-T med WFS 1.1
Der er ingen understøttelse af Web Feature Service med transaktioner (WFS-T) i MapInfo Professionals 
understøttelse af Web Feature Service (WFS) 1.1. En WFS-T giver WFS-klienter mulighed for at anvende ændringer 
(indsættelser, sletninger og opdateringer) i dataene i kildedatabasen gennem WFS-tjenesten. hvis du bruger WFS 1.1-
protokollen under kommunikation med en server, kan du ikke bruge en WFS-T.

For eksisterende WFS-T-brugere fortsætter MapInfo Professional med at understøtte WFS-T, når du bruger WFS 1.0. 
Gør følgende for at fortsætte med at bruge WFS 1.0 og understøtte WFS-T:

1. Gå ind i menuen, vælg Indstillinger > Grundindstillinger og klik på Web-tjenester.

2. I dialogboksen Indstillinger for Web-tjenester skal du vælge fanen WFS og derefter klikke på Servere.

3. På listen over WFS-servere skal du markere den server, du arbejder med (der vises en markering ud for 
servernavnet på listen) og derefter klikke på Rediger.

4. I dialogboksen Oplysninger om WFS-server skal du vælge Foretræk version 1.0.
Eksisterende WFS-T-brugere bør vælge Foretræk version 1.0 for at fortsætte med at bruge WFS-T på de 
anvendte servere.

5. Klik på OK for at gemme denne ændring.

Når Foretræk version 1.0 vælges, kommunikerer MapInfo Professional med WFS-serveren med WFS 1.0. Hvis 
serveren ikke understøtter 1.0 men understøtter andre versioner, skifter MapInfo Professional til en anden version, 
som både serveren og MapInfo Professional understøtter (såsom 1.1).

Hvis du vælger indstillingen Automatisk i stedet for Foretræk version 1.0, kommunikerer MapInfo Professional med 
serveren med den nyeste version af WFS, som både MapInfo Professional og serveren understøtter.

Hvordan ser du, hvilken version af WFS, du bruger?
Da der ikke er nogen versionsforhandlingsproces mellem Web Feature Service (WFS)-serveren og MapInfo 
Professional, er det ikke altid tydeligt hvilken version af WFS, der er i brug med serveren. Sådan ser du, hvilken WFS-
version, der er i brug: 

1. Vælg Filer > Åbn webtjenester > Åbn WFS.

2. Klik på Detaljer i dialogboksen Åbn WFS-tabel.

3. I dialogboksen Detaljer om WFS-server giver afsnittet Version versionsnummeret på WFS-serveren.

Dialogboksen Detaljer om WFS-server giver oplysninger om serverens URL-placering, navn og versionsnummer. Hvis 
serveren har et uddrag, er der også en kort beskrivelse af serverens formål.

Arbejde med WFS-tabeller, som har indlejrede strukturer
Web Feature Service (WFS)-tabeldefinitioner kan indeholde indlejrede strukturer Følgende eksempel viser en Parcel-
tabel med en kolonne, der hedder Occupant.

Parcel Information Table
Street_Address
City
State
Zip_Code
Occupant

Person
Name_First
Name_Last
Age
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Kolonnen Occupant refererer til en struktur eller tabel, som hedder Person. Strukturen Person indeholder kolonnerne 
Name_First, Name_Last og Age. Afhængigt af, hvordan tabellens skema er defineret, kan kolonnen (Occupant) 
forekomme flere gange i hver række (post). Med henblik på behandling af indlejrede strukturer, kan kolonnenavnene i 
WFS-tabeller bruge afgrænsninger (såsom Occupant/Person/Name_First), og de kan være lange.

MapInfo Professional har begrænsninger for kolonnenavne: Det afkorter kolonnenavne, der er mere end 32 tegn 
lange, og det understøtter ikke tegnet backslash  ( / ) i kolonnenavne (så det ville ikke genkende Occupant/Person/
Name_First som et gyldigt kolonnenavn). Når MapInfo Professional støder på en WFS-tabel med kolonnenavne, som 
er i konflikt med disse begrænsninger, bruger det de første og sidste navne i den indlejrede struktur med et hash-tegn 
(#) som afgrænsning. Som eksempel opretter MapInfo Professional den forrige Parcel-tabel med følgende 
kolonnenavne:

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

Hash-tegnet (#) i kolonnen indikerer, at der er tale om en indlejret struktur. Hvis dataene fra serveren indeholder mere 
end én Occupant-kolonne pr. række, bruger MapInfo Professional den seneste værdi, den støder på.

MapInfo Professional sikrer, at alle nye kolonnenavne er unikke. Hvis der er identiske kolonnenavne, anvender 
MapInfo Professional en numerisk værdi som det sidste tegn i hver af de identiske kolonnenavne (såsom 
Age#Occupant1 og Age#Occupant2). 

MapInfo Professional konverterer alle ikke-genkendte tegn i et kolonnenavn til en understregning ( _ ).

Det indlejrede strukturskema er mere almindeligt blandt WFS 1.1-servers end WFS 1.0-servere. MapInfo Professional 
behandler skemaet for både WFS 1.0 og WFS 1.1, men udfylder kun WFS 1.1-kolonner.

Angive antallet af poster (funktioner), som en WFS-server returnerer
En WFS-server kan begrænse antallet af poster, den returnerer til en klient (såsom MapInfo Professional), ved at 
bruge en standardindstilling, der hedder DefaultMaxFeatures. Hvis en server ikke begrænser antallet af poster, den 
returnerer, så den returnerer alle poster fra et lag, kan du angive det antal, den returnerer.

Du ville overveje at begrænse antallet af poster (funktioner), for at reducere den tid, det tager at downloade og vise en 
tabel, når tabellen er meget stor (og indeholder mange funktioner). Dette giver dig mulighed for at vurdere værdien af 
data hurtigt. Men du kan ikke styre, hvilke funktioner der overføres.

OGS WFS-specifikationerne kræver, at WFS-servere skal understøtte Maksimaltantal funktioner, men der er 
tilsyneladende WFS-servere, der ikke understøtter funktionen.

Sådan angives antallet af poster, som en WFS-server returnerer:

1. Vælg Filer > Åbn webtjenester > Åbn WFS. 
Dialogboksen Åbn WFS-tabel åbnes.

2. Vælg serveren på rullelisten WFS-server.
Du kan føje servere til listen ved at klikke på Servere.

3. Marker afkrydsningsfeltet Maksimalt antal funktioner, og angiv antallet af poster, som du vil have serveren til at 
returnere.
Hvis afkrydsningsfeltet Maksimalt antal funktioner ikke er markeret, kan du ikke angive en værdi for Maksimalt 
antal funktioner for denne server. WFS-serveren har angivet det maksimale antal poster, den vil returnere, og feltet 
ved siden af afkrydsningsfeltet viser det maksimale antal, som serveren har angivet.

4. Gå ind på listen WFS-lag, og vælg det lag, du vil åbne.
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5. Klik på OK.

Korrigere visningen af Web Map Service (WMS)-billeder
Når du har oprettet en WMS-tabel (Web Map Service-tabel), vises kortbilledet måske ikke, eller det kan være placeret 
forkert og være forvrænget pga. den koordinatrækkefølge, som serveren anvender. Koordinatværdier er angivet i 
akserækkefølgen, som bestemt af det refererede koordinatreferencesystem (CRS). Det er dog ikke alle servere, som 
følger Open Geospatial Consortium (OGC) Web Map Service Interface Standard. Som resultat af dette kan koordinater 
for koordinatsystemer, såsom længde-/breddegradsystemer optræde i omvendt rækkefølge i forhold til, hvad der 
forventes, når der hentes eller gemmes kortbilleder med en WMS-server. Hvis kortbilledet ikke vises eller befinder sig 
på et forkert sted og er forvrænget, når du har oprettet en WMS-tabel, skal du måske tilsidesætte 
koordinatrækkefølgen.

Følgende afsnit viser, hvordan du anvender en tilsidesættelse af koordinatrækkefølge og korrigerer visningen af WMS-
kortbilleder:

• Anvende en tilsidesættelse af koordinatrækkefølge på en WMS-tabel eller -server
• Teste koordinatrækkefølgen for en WMS-tabel

Du kan finde flere oplysninger om Open Geospatial Consortium (OGC) og Web Map Service Interface Standard i http:/
/www.opengeospatial.org.

Anvende en tilsidesættelse af koordinatrækkefølge på en WMS-tabel eller -server
Når du har oprettet en WMS-tabel (Web Map Service-tabel), vises kortbilledet måske ikke, eller det kan være placeret 
forkert og være forvrænget pga. koordinatrækkefølgen. Hvis dette sker, kan du bruge MapInfo Professional til at 
tilsidesætte koordinatrækkefølgen enten på server- eller tabelniveau, når du arbejder med WMS-servere.

Servertilsidesættelse

Hvis koordinatrækkefølgen er forkert for en WMS-tabel, som hentes fra en server, kan den måske også være forkert 
for andre tabeller, som hentes fra denne server. I dette tilfælde kan du tilsidesætte koordinatrækkefølgen på 
serverniveau.

Oplysninger om WMS-servere gemmes i en fil, der hedder MIWMSServers.xml. Denne fil er som standard 
placeret i mappen %APPDATA%\MapInfo\MapInfo\Professional\1150. Du kan finde flere oplysninger om, hvor 
denne fil er placeret, i Avancerede konfigurationsindstillinger for systemadministratorer i MapInfo Professional 
Installationsvejledning.

Du kan foretage ændringer i XML-filen i en XML-editor, og derefter kan du genstarte MapInfo Professional for at 
anvende ændringerne.

I filen MIWMSServers.xml starter hver serverspecifikation med en <Server>-node. Denne node vil have undernoder for 
URL'ens <HTTP> og en beskrivelse <Description>. Der kan også være andre undernoder. Du kan tilsidesætte 
koordinatrækkefølgen for en server ved at tilføje en ny underordnet <OverrideCoordinateOrder>-mode med værdien 
true (sand).

For eksempel:

<Server>
   <HTTP>server-URL</HTTP>
   <Description>serverbeskrivelse</Description>
   <OverrideCoordinateOrder>true</OverrideCoordinateOrder>
</Server>

Hvis du har en lokal kopi af tabellen,skal du downloader tabellen igen for at anvende tilsidesættelsen af 
koordinatrækkefølgen. Hvis du ikke vil downloade tabellen igen, kan du bruge tabeltilsidesættelsen, som beskrives i 
næste afsnit.
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Tabeltilsidesættelse

Hvis koordinatrækkefølgen kun er forkert for visse tabeller på en server, kan du anvende en tilsidesættelse af 
koordinatrækkefølge på tabelniveau i stedet for på serverniveau. Når du opretter en WMS-tabel, angiver du navnet og 
placeringen på den TAB-fil, som indeholder nogle af oplysningerne om tabellen. Yderligere oplysninger gemmes i en 
XML-fil med samme navn, som placeres i samme mappe. Du vil skulle redigere denne XML-fil.

XML-filen for denne WMS-tabel har en <SRS>-node med en værdi på koordinasystemkoden for tabellen. Du kan 
overskrive koordinatrækkefølgen for tabellen ved at tilføje en OverrideCoordinateOrder-attribut med værdien true til 
denne node.

For eksempel:

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

Du kan få koordinattilsidesættelsen til at træde i kraft efter at have ændret og gemt XML-filen og lukket og genåbnet 
WMS-tabellen.

Teste koordinatrækkefølgen for en WMS-tabel
Du kan kontrollere en WMS-tabel for at se, om dataene er i den rette koordinatrækkefølge med MapBasic-funktionen 
TableInfo. Denne funktion omfatter en attribut, der hedder TAB_INFO_OVERRIDE_COORDINATE_ORDER (43), 
som returnerer TRUE, når en tabel er en WFS- eller WMS-tabel med tilsidesættelse af koordinatrækkefølge aktiveret. 
Denne kommando kan sendes via MapBasic-vinduet eller også kan den medtages i et MapBasic-program.

Syntaksen er:

TableInfo(MyWMSTable, TAB_INFO_OVERRIDE_COORDINATE_ORDER)

Hvor MyWMSTable er navnet på den tabel, du kontrollerer koordinatrækkefølgen for.

Beskrivelser af nye dialogbokse
Følgende er de nye eller opdaterede dialogbokse i version 11.5.2:

• Vælg en eller flere tabeller, som skal åbnes, dialogboks
• Vælg SQLite-databasefil, dialogboks
• Oplysninger om WFS-server, dialogboks

Vælg en eller flere tabeller, som skal åbnes, dialogboks
I dialogboksen Vælg en eller flere tabeller, som skal åbnes, kan du vælge tabellerne, der skal åbnes fra en datakilde. 
Tabellerne, du vælger, åbner med indstillingerne, du angiver i denne dialogboks. Du kan tilpasse tabeller ved at vælge 
kolonne- eller rækkefiltre eller angive en standardvisningsstil. Når tabeller åbnes fra en SQLite-database, som ikke har 
noget kortkatalog, kan indstillingen for visningsstilarten sikre, at tabellen altid åbnes med den korrekte stilart.

Du kan få adgang til dialogboksen Vælg en eller flere tabeller, som skal åbnes, ved at vælge Filer > Åbn og derefter 
vælge SQLite-database (*.sqlite) på listen Filtype. Vælg en SQLite-database på listen, og klik på Åbn.

Database
Viser navnet på databasen for forbindelsen, som du valgte i dialogboksen Åbn.

Skema
Vælg et skema (ejer) for at vælge tabeller for. Listen Skema vises kun, når forbindelsen understøtter forskellige 
skemaer (ejere).

Databasetabeller

Stil
Åbner dialogboksen Ret objektstil for tabel, hvor du kan angive visningsstilarten for geometri (spatiale 
objekttyper), såsom symboler, linjer og områder samt for labeltekst i tabellen.
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Valgmuligheder
Åbner dialogboksen Åbn DBMS-tabel - Indstillinger, hvor du kan anvende kolonne- og rækkefiltre i tabellen. 
Du kan bruge filtre til at vælge hvilke kolonner og rækker, der skal hentes fra datakilden. Dette gøres for at 
reducere den mængde oplysninger, du arbejder med, og det reducerer den tid, det tager at hente og gemme 
dataene.

Marker alt
Vælger alle tabeller på tabellisten.

Annuller alle valg
Rydder alle tabelvalg fra tabellisten.

Filtrer tabeller
Vælger de tabeltyper, der vises på tabellisten.

Generelle indstillinger
De generelle indstillinger gælder for alle valgte tabeller, undtagen hvis en tabel er blevet tilpasset til at bruge andre 
indstillinger.

Sammenkædet
Vælg dette for at bruge en sammenkædet tabel. En sammenkædet tabel er en særlig form for MapInfo-tabel. 
Den overføres fra en ekstern database og bevarer forbindelserne til den eksterne databasetabel. Du kan udføre 
nogenlunde de samme handlinger på en sammenkædet tabel, som du kan udføre på en normal MapInfo-tabel.

Direkte
Vælg dette for at få adgang til tabellen direkte fra dens kildeplacering.

Cachelagret
Denne indstilling aktiveres, når du har valgt indstillingen Direkte. Vælg dette for at gemme tabellen i den lokale 
buffer og derefter læse tabeldata fra denne buffer. Adgangstiden til dataene er kortere, men du arbejder ikke 
med den nyeste version. Genindlæsning foretages, hvis du zoomer, panorerer eller vælger.

Fjern markeringen for at læse tabellen direkte fra datakilden, som er den aktuelle version.

Skrivebeskyttet
Åbner tabellen i skrivebeskyttet tilstand. Du kan ikke redigere tabellen, og du kan ikke gemme tabellen i 
databasen igen.

Mappe
Denne indstilling aktiveres, når du har valgt indstillingen Sammenkædet. Vælg at gemme den 
sammenkædede tabel på et bestemt sted på maskinen.. Når du vælger dette, åbnes dialogboksen Angiv en 
mappe, hvor du kan vælge en mappe, som den sammenkædede fil skal gemmes.

Vis
MapInfo Professional viser dine data i et vindue, som er baseret på dit valg. Hvis du vælger Automatisk, vælger 
MapInfo Professional vinduet, som passer bedst til dine data. MapInfo Professional husker dit valg og brugere det til 
alle efterfølgende valg, indtil du ændrer det.

OK
Accepterer dialogboksens indstillinger.

Annuller
Annullerer valg og lukker dialogboksen.
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Vælg SQLite-databasefil, dialogboks
Du kan vælge, hvilke SQLite-databaser, der skal åbnes i dialogboksen Vælg SQLite-databasefil. Du kan vælge mere 
end én SQLite databasefil ved at holde tasten Ctrl eller Shift nede, mens du vælger filer. Du kan få adgang til 
dialogboksen Vælg SQLite-databasefil ved at vælge Filer > Åbn DBMS-tilslutning, vælge FDO (SQLite) på listen og 
derefter klikke på Ny.

Søg i
Viser de tilgængelige mapper. Du kan få vist en oversigt over mappehierarkiet på computeren ved at klikke på pil-ned. 
Klik på en mappe for at se dens indhold.

Knappen Gå til seneste benyttede mappe
Viser den sidste mappe, du åbnede.

Knappen Et niveau op
Viser det bibliotek, som ligger ét niveau højere end det aktuelle bibliotek.

Knappen Opret ny mappe
Viser en ny mappe med et midlertidigt navn.

Vis menu, knap
Viser visningsindstillinger for filerne på listen, så du kan se listen som Miniaturebilleder, Tiles, Ikoner, Liste eller som 
Detaljer. List viser en liste over filer og mapper uden detaljer som f.eks. filstørrelser. Detaljer viser listen over filer og 
mapper med detaljer som navn, størrelse, type og ændringsdato.

Beskrivelse
Her vises mapper og filer for den valgte placering. Du kan også dobbeltklikke på en mappe eller en fil for at åbne den.

Genvejslinje
De fire knapper på MapInfos genvejslinje associeres med følgende biblioteksindstillinger: Tabeller, eksterne tabeller, 
importfiler og arbejdsområder. Når der klikkes på en af disse fire knapper, skifter det aktuelle bibliotek for dialogboksen 
til det bibliotek, der er associeret med knappen.

MapInfos genvejslinje vises som standard altid, selv hvor der ikke er en standardgenvejslinje. På systemer, som 
understøtter en standardgenvejslinje (i øjeblikket 2000 og XP), giver to indstillingsknapper, kaldet MapInfo-steder 
og Standardsteder, dig mulighed for at skifte mellem disse to.

Filnavn:
Her kan du angive navnet på filen. Du kan benytte en stjerne (*) som jokertegn i filnavne. Skriv f.eks. *.* for at få vist 
alle filer. Du kan også skrive den fulde søgesti til en fil. Du kan f.eks. indtaste C:\minekort\landanvendelse.TAB.

Filtype:
Dette valg er nyttigt, hvis du vil begrænse antallet af viste filer, så kun de filer, du er interesseret i, vises. De viste 
tabeller er i MapInfo-format eller ikke-MapInfo-filer, som tidligere har været åbnet i MapInfo. Vælg filformatet SQLite-
database (*.sqlite).

Åbn
Åbner filen med det navn, den filtype og den placering, du har angivet.

Annuller
Annullerer dialogboksens indstillinger uden at gemme eventuelle ændringer i dialogboksen. 

Oplysninger om WFS-server, dialogboks
Du kan tilføje og redigere WFS-serveroplysninger i dialogboksen Oplysninger om WFS-server, som indeholder nye 
indstillinger for versionsforhandling. Du kan få adgang til dialogboksen Oplysninger om WFS-server ved at vælge 
Tabel > Egenskaber for WFS-tabel og klikke på Server. 

Versionsforhandling
Hvis du bruger WFS 1.1-protokollen under kommunikation med en server, kan du ikke bruge WFS-T. Hvis du vil 
arbejde med WFS-T, skal du vælge indstillingen Foretræk version 1.0 og arbejde med WFS 1,0.
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Automatisk
MapInfo Professional kommunikerer med WFS-serveren med den nyeste version af WFS, som både MapInfo 
Professional og serveren understøtter.

Foretræk version 1.0
MapInfo Professional kommunikerer med WFS-serveren med WFS 1.0. Hvis serveren ikke understøtter 1.0 
men understøtter andre versioner, skifter MapInfo Professional til en anden version, som både serveren og 
MapInfo Professional understøtter (såsom 1.1).
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