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MapInfo Professional 11.5.2 
Uudet ominaisuudet

Tässä asiakirjassa kuvataan MapInfo Professional 11.5.2 -ohjelmistoon ja sen päivitysversioon 
lisätyt uudet ominaisuudet. Toisin kuin aikaisemmat päivitysversiot, 11.5.2 on täysi 
ohjelmistopäivitys, joka sisältää korjauksia ja uusia ominaisuuksia.

Jos haluat nähdä luettelon versioon 11.5.2 sisältyvistä korjauksista, katso MapInfo Professional 
11.5.2 -julkaisutiedot ja MapBasic 11.5.2 -julkaisutiedot. 

Tietoja version 11.5.2 uusista ominaisuuksista saat tästä asiakirjasta, joka täydentää MapInfo 
Professionalin käyttöopasta ja Ohjejärjestelmää, sekä MapBasic-ohjeesta. Tämän asiakirjan 
tiedot sisältyvät MapInfo Professional 12.0:n mukana toimitettavaan 
ohjelmistodokumentaatioon.
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SQLite (*.sqlite) -tietojen tarkasteleminen
MapInfo Professional tukee SQLite-tietokantoja OSGeo FDO Data Access Technology -tekniikalla, joten voit käsitellä 
SQLite-tietokantatiedostoihin tallennettuja paikkatietoja. Tämä tarkoittaa, että

• voit tarkastella olemassa olevia SQLite-tietoja kartalla MapInfo Professionalissa
• voit tallentaa MapInfo-tietokantoja olemassa olevaan SQLite-tietokantaan, kun haluat hyödyntää SQL-tietokannan 

transaktioytimen ominaisuuksia (et voi luoda uutta SQLite-tietokantaa MapInfo Professionalin kautta) 
• voit jakaa paikkatietoja muihin sovelluksiin, kuten Autodesk-tuotteisiin: AutoCAD Map 3D, Civil 3D ja Autodesk 

Infrastructure Modeler.

Jos haluat tietoja SQLite-tietokantaan tallennettujen tietojen käsittelystä, katso SQLite-tietokantojen avaaminen ja 
SQLite-taulujen avaaminen sarake- ja rivisuodattimilla. 

FDO (Feature Data Object) on rajapinta paikkatietojen tallentamiseen, noutamiseen, päivittämiseen ja analysoimiseen. 
MapInfo Professional asentaa paikkatietoja varten FDO Provider for SQLite -ohjelmiston, jotta voit käsitellä SQLite-
tietokantatiedostoja. OSGeo FDO Data Access Technology tallentaa geometriatietoja SQLite-tietokantaan FGF 
(Feature Geometry Format) -kohteina. Jos haluat lisätietoja siitä, miten MapInfo-kohteet vastaavat yhdistetyn SQLite-
tietokannan FGF-kohteita, katso SQLite-tietokannan FGF-kohteiden sovittaminen MapInfo-kohteisiin sivulla 7.

MapInfo Professional toimii Autodesk-tuotteissa, kuten AutoCAD Map 3D:ssä, Civil 3D:ssä ja Infrastructure 
Modelerissa, luotujen tietojen kanssa, jos ne on tallennettu SQLite-tietokantamuotoon. Voit tarkastella tällaisia tietoja 
MapInfo Professionalissa, tallentaa tietoihin tehdyt muutokset ja jatkaa sitten tietojen käsittelyä Autodesk-tuotteissa. 
Huomaa, että AutoCAD Map 3D:ssä luotujen tekstitasojen lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyy joitakin rajoituksia, jotka 
on esitelty kohdassa Tietojen jakaminen Autodesk AutoCAD Map 3D:n kanssa sivulla 9.

Lisätietoja

• SQLitestä saat osoitteesta http://www.sqlite.org
• FDO:sta saat osoitteesta http://fdo.osgeo.org.

SQLite-tietokantojen avaaminen
MapInfo Professionalissa on mahdollista valita, mitkä SQLite-tietokannan taulut avataan. Voit myös määrittää tauluille 
näyttötyylejä sekä sarake- ja rivisuodattimia.

MapInfo Professional tukee olemassa olevia SQLite-tietokantoja. Siinä ei ole mahdollista luoda uusia DBMS-
tietokantoja. Voit avata SQLite-tietokannan taulun ja tallentaa siihen tekemäsi muutokset, ja voit myös tallentaa 
olemassa olevat MapInfo-tietokantataulut SQLite-tietokantaan. 

Yhden tai useamman taulun avaaminen SQLite-tietokannasta:

1. Valitse Tiedosto > Avaa.

2. Valitse Tiedostotyyppi-valintaikkunasta SQLite-tietokanta (*.sqlite).

3. Valitse Kohde-luettelosta avattavan SQLite-tietokannan sijaintikansio.

4. Valitse tiedostoluettelosta avattava SQLite-tietokanta.
Jos haluat valita useita SQLite-tietokantatiedostoja kerralla Avaa-valintaikkunassa, pidä Ctrl- tai Shift-näppäintä 
painettuna, kun valitset tiedostoja.

5. Napsauta Avaa-painiketta.
Näkyviin avautuu Valitse ainakin yksi avattava tietokanta -valintaruutu.

6. Lisää Tietokantataulut-luettelossa valintamerkki jokaisen taulun kohdalle, jonka haluat avata.
Voit valita yhden tai useita tauluja. Vain valintamerkillä merkityt taulut avataan.
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7. Jos haluat määrittää tietojen esitystavan kartalla, valitse (korosta) taulun nimi ja napsauta Tyyli.
Näkyviin avautuu Muuta tietokantakohteen tyyliä -valintaruutu, jossa voit määrittää näyttötyylin tauluun 
tallennetuille geometrisille kohteille (paikkatietokohteiden tyypeille), kuten symboleille, viivoille ja alueille. 
Määrittämäsi mukautetut tyylit otetaan käyttöön vain korostetussa taulussa (riippumatta siitä, onko sen kohdalla 
valintamerkkiä).
Jos haluat valita useita tauluja, pidä CTRL-näppäintä painettuna, kun valitset taulujen nimiä. Tyylivalinnat otetaan 
käyttöön kaikissa valituissa tauluissa (jotka näkyvät korostettuina Tietokantataulut-luettelossa).

8. Valitse Näkymä-luettelosta, kuinka haluat avata taulut.
Valitse Uusi kartta tai Nykyinen kartta, jos haluat avata ne karttaikkunassa, tai valitse Taulukko, jos haluat avata 
taulujen sisällön näkyviin taulukkoikkunassa.

9. Napsauta OK.

Valinnan mukainen taulu tai taulut avataan MapInfo Professionalissa.

Jos avaat Avaa-valintaikkunassa useita SQLite-tietokantoja (.sqlite-tiedostoja) kunkin tietokannan kohdalle avataan 
Valitse ainakin yksi avattava tietokanta -valintaruutu. Toista yllä esitetyt vaiheet kunkin tietokannan kohdalla.

Mukautettujen asetusten käyttäminen avattaessa SQLite-tietokantatauluja
Kun avaat SQLite-tietokantataulun kohdassa SQLite-tietokantojen avaaminen sivulla 2 kuvatulla tavalla, voit valita 
mukautetut asetukset näyttötyyleille, suodattimille ja tietojen käyttötavalle (suora vai linkitetty käyttö). Valitsemasi 
asetukset määrittävät, kuinka taulu avataan MapInfo Professionalissa, ja ne korvaavat SQLite-taulujen avaamisen 
mahdolliset yleiset asetukset.

Kun käsittelet SQLite-taulua MapInfo Professionalissa, voit tehdä näyttötyyliin muutoksia kartalla, mutta et voi tallentaa 
tekemiäsi muutoksia SQLite-tauluun. Ainoa tapa määrittää, miten SQLite-taulun tiedot näytetään MapInfo 
Professionalin kartalla, on asettaa mukautetut näyttöasetukset avattaessa SQLite-taulua.

Jos haluat käyttää mukautettuja asetuksia SQLite-taululla, avaa taulu kohdan SQLite-tietokantojen avaaminen 
sivulla 2 ohjeilla. Korosta taulun nimi Valitse ainakin yksi avattava tietokanta -valintaikkunassa ja valitse sitten Tyyli tai 
Asetukset. Voit käyttää taululla seuraavantyyppisiä mukautettuja asetuksia:

• Jos haluat mukauttaa, kuinka taulun geometriset kohteet (paikkatietokohteiden tyypit, kuten symbolit, viivat ja 
alueet) näytetään kartalla, napsauta Tyyli. Näkyviin avautuu DBMS-tietokannan avausasetukset -valintaikkuna. 
Siinä voidaan valita näyttötyylit, kuten symbolin tyyppi, väri ja koko sekä nimen fontti, viivan väri ja malli, alueen 
täyttöväri ja -kuvio sekä reunan väri ja malli.

• Jos haluat suodattaa taulun tietyt rivit ja sarakkeet, valitse Asetukset. Näkyviin avautuu DBMS-tietokannan 
avausasetukset -valintaikkuna, jossa voit määrittää taululle sarake- ja rivisuodattimet. Suodattimet vähentävät 
käsiteltävän tiedon määrää ja nopeuttavat tietojen noutamiseen ja tallentamiseen kuluvaa aikaa. Lisätietoja on 
kohdassa SQLite-taulujen avaaminen sarake- ja rivisuodattimilla sivulla 4.

• Jos haluat valita taulun tietojen käyttötavaksi suoran tai linkitetyn käytön, valitse Asetukset. Näkyviin avautuu 
DBMS-tietokannan avausasetukset -valintaikkuna, jossa voit valita vaihtoehdon Lataa tiedot (linkitetty taulu) tai 
Suora käyttö. Tässä tekemäsi valinta korvaa mahdolliset yleiset asetukset, jotka tauluille on määritetty Valitse 
ainakin yksi avattava tietokanta -valintaikkunassa. Lisätietoja tietojen linkitetystä, suorasta ja välimuistikäytöstä on 
kohdassa Suoran tai linkitetyn käytön asettaminen avattaessa SQLite-tauluja sivulla 6.

Jos haluat ottaa mukautetut asetukset samanaikaisesti käyttöön useissa tauluissa, korosta haluamiesi taulujen nimet 
Valitse ainakin yksi avattava tietokanta -valintaikkunassa ja valitse sitten Tyylit tai Asetukset. Jos haluat valita useita 
tauluja, pidä CTRL-näppäintä painettuna, kun napsautat taulujen nimiä. Jos haluat valita kaikki taulut, napsauta 
Valitse kaikki. 

Kun taululla on käytössä mukautetut asetukset, sen nimen kohdalla näkyy tähti (*). Kun viet hiiren osoittimen taulun 
nimen kohdalle, näkyviin tulee yhteenveto taululla käytössä olevista mukautetuista asetuksista.

SQLite-tietokantataulua vastaavan MapInfo TAB -tiedoston kansiosijainnin muuttaminen
Kun MapInfo Professional avaa SQLite-tietokantataulun ensimmäistä kertaa, se luo MapInfo TAB -tiedoston 
(alkuperäisen taulun nimellä), johon tallennetaan tietoja SQLite-taulun näyttötavasta. Jos valitset mukautettuja 
asetuksia avatessasi SQLite-taulua, ne tallennetaan TAB-tiedostoon. MapInfo Professional lukee TAB-tiedoston joka 
kerta, kun SQLite-taulu avataan, ja ottaa käyttöön taululle mahdollisesti määritetyt mukautetut asetukset.
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SQLite-taulun TAB-tiedosto tallennetaan Windowsin kansioon %UserProfile%\Tiedostot. Kansion %UserProfile% 
oletussijainti on

Windows XP: C:\Documents and Settings\<käyttäjänimi>
Windows 7, 2008: C:\Käyttäjät\<käyttäjänimi>

Kun avaat SQLite-taulun kohdan SQLite-tietokantojen avaaminen sivulla 2 ohjeilla, voit määrittää, minne taulun 
TAB-tiedosto tallennetaan. Korosta taulu Valitse ainakin yksi avattava tietokanta -valintaikkunassa napsauttamalla sen 
nimeä ja valitse sitten Kansio. Näkyviin avautuu Selaa kansioita -valintaikkuna, jossa voit valita selaamalla TAB-
tiedoston tallennuskansion. Uuden kansion sijainti näytetään Kansio-painikkeen alapuolella Valitse ainakin yksi 
avattava tietokanta -valintaikkunassa.

FDO (SQLite) -koordinaattijärjestelmien sovittaminen MapInfon koordinaattijärjestelmiin
Jos MapInfo Professional kohtaa ongelman tunnistaessaan koordinaattijärjestelmää avatessaan SQLite-tietokannan 
taulua, näkyviin avautuu Valitse projektio -valintaikkuna. Tässä valintaikkunassa tauluun liitetään 
koordinaattijärjestelmä. Tämän jälkeen MapInfo Professional tallentaa tiedon taulun TAB-tiedostoon ja lukee sen joka 
kerta, kun taulu avataan.

Edistyneet käyttäjät, jotka tuntevat MapBasic-merkkijonojen ja koordinaattijärjestelmien käsittelyn, voivat käyttää 
edistynyttä mukautusvaihtoehtoa. Kun MapInfo Professional avaa SQLite-taulun, se muuntaa SQLite-
koordinaattijärjestelmän määrityksen MapBasic CoordSys -merkkijonoksi. MapInfo Professionalin mukana asennetaan 
MapInfoCoordinateSystemSet.xml-tiedosto, jossa on mahdollista mukauttaa SQLite Well Known Text (WKT) -
koordinaattijärjestelmämääritysten muunnosta MapBasic CoordSys -merkkijonoihin ja päinvastoin. 

SQLite-taulujen avaaminen sarake- ja rivisuodattimilla
SQLite-tietokantataulussa voidaan ottaa käyttöön sarake- ja rivisuodattimia, ennen kuin tiedot avataan MapInfo 
Professionalissa. Suodattimilla voit valita, mitkä sarakkeet ja rivit tietolähteestä noudetaan. Tällä vähennetään 
käsiteltävän tiedon määrää sekä tietojen noutamiseen ja tallentamiseen kuluvaa aikaa.

Sarake- ja rivisuodattimien käyttö avattaessa SQLite-taulua:

1. Valitse Tiedosto > Avaa.

2. Valitse Tiedostotyyppi-valintaikkunasta SQLite-tietokanta (*.sqlite).

3. Valitse Kohde-luettelosta avattavan SQLite-tietokannan sijaintikansio.

4. Valitse tiedostoluettelosta avattava SQLite-tietokanta.

5. Napsauta Avaa-painiketta.
Näkyviin avautuu Valitse ainakin yksi avattava tietokanta -valintaruutu.

6. Valitse Tietokantataulut-luettelosta avattavat taulut.

7. Napsauta Valinnat.

8. Valitse DBMS-tietokannan avausasetukset -valintaikkunassa Vakiotila ja sitten Sarakesuodattimet.
Näkyviin avautuu Sarakkeiden valitseminen -valintaikkuna. 

9. Valitse, mitkä sarakkeet taulusta noudetaan, ja napsauta sitten OK.
Jos haluat lisätietoja sarakesuodattimien käytöstä, katso Sarakesuodatuksen määrittäminen.

10. Valitse Rivisuodatin.

11. Valitse Rivien valitseminen -valintaikkunassa, mitkä rivit taulusta noudetaan, ja napsauta sitten OK.
Jos haluat lisätietoja rivisuodattimien käytöstä, katso Rivisuodatuksen määrittäminen.

12. Sulje DBMS-tietokannan avausasetukset -valintaikkuna valitsemalla OK.

13. Valitse Näkymä-luettelosta, kuinka haluat avata taulut.
Valitse Uusi kartta tai Nykyinen kartta, jos haluat avata ne karttaikkunassa, tai valitse Taulukko, jos haluat avata 
taulujen sisällön näkyviin taulukkoikkunassa.
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14. Napsauta OK.

MapInfo Professionalissa avataan vain taulun sarakkeet ja rivit, jotka on valittu noudettaviksi.

Jos haluat luoda oman taulusuodattimen vakiomuotoisella SQL-syntaksilla, katso Oman taulusuodattimen luominen 
sivulla 5.

Sarakesuodatuksen määrittäminen
Napsauta Sarakesuodatin, niin voit määritellä ladattavat sarakkeet. Näkyviin avautuu Sarakkeiden valitseminen -
valintaikkuna. Kun avaat valintaikkunan, Valitut-luetteloon ilmestyy tähti (*). Jos jätät tähden paikalleen, MapInfo 
Professional -ohjelma hakee kaikki etätietokannan tietokannassa olevat sarakkeet. Muussa tapauksessa:

• Siirrä taulusta näytettävät sarakkeet Käytettävissä-ryhmästä Valitut-ryhmään nuolipainikkeilla. Yksinkertainen 
nuolipainike siirtää kerrallaan yhden valitun sarakkeen. Kaksoisnuolipainikkeilla siirretään kaikki sarakkeet kerralla 
luettelosta toiseen. Voit myös kaksoisnapsauttaa saraketta, jonka haluat siirtää toiseen luetteloon.

• Kun haluat muuttaa Valitut-luettelon valittujen sarakkeiden järjestystä, korosta siirrettävä sarake ja napsauta Ylös 
tai Alas.

Tallenna valintasi napsauttamalla OK. 

Mikäli tietokantataulusta voidaan luoda kartta, Käytettävissä-luettelossa näytetään ylimääräinen KOHDE-
sarake, joka viittaa paikkatietosarakkeeseen. Kun valitset tämän sarakkeen, voit ladata taulun 
paikkatietokohteita.

Rivisuodatuksen määrittäminen
Valitse Rivisuodatin, niin voit valita rivitiedot, jotka MapInfo Professional lataa. Näkyviin avautuu Rivien valitseminen -
valintaikkuna. Jos haluat noutaa kaikki valitsemiisi sarakkeisiin liittyvät rivit, älä tee muutoksia tässä valintaikkunassa. 
Muussa tapauksessa valitse sarake, operaattori ja arvo, joiden mukaiset tiedot haluat noutaa valitusta taulusta. 

• Valitse Sarake-luettelosta sarakkeet, joiden mukaan haluat suodattaa rivit. Tämä vastaa WHERE-lausekkeen 
määrittämistä SQL-kyselyssä. Jos haluat suodattaa rivit yhden sarakkeen mukaan, valitse sarake, operaattori ja 
arvo. Mikäli käytät useita sarakkeita, valitse sarake seuraavasta avattavasta luetteloruudusta. Tämä aktivoi myös 
seuraavan kenttärivin tietojen syöttämistä varten.

• Määritä Operaattori- ja Arvo-kentillä, kuinka haluat suodattaa rivit. 

Jos haluat apua näiden tietojen määrittämiseen haluamallasi tavalla, tutustu Ohjejärjestelmän kohtaan Ohjeet 
rivienvalinta-kyselyn loppuun viemisestä.

Valitse OK, kun rivien suodatus on määritetty.

Oman taulusuodattimen luominen
Jos haluat luoda oman suodattimen avatessasi SQLite-tietokantatauluja, avaa SQLite-tietokanta kohdan SQLite-
taulujen avaaminen sarake- ja rivisuodattimilla sivulla 4 ohjeilla ja avaa sen taulut näkyviin Valitse ainakin yksi 
avattava tietokanta -valintaikkunassa.

1. Valitse luettelosta taulu, jonka haluat avata.

2. Napsauta Valinnat.
Näkyviin avautuu DBMS-tietokannan avausasetukset -valintaikkuna.

3. Valitse Expert-tila. 

4. Valitse SQL-näkymä.
Näkyviin avautuu SQL-kysely-valintaikkuna.
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5. Kirjoita SQL-kysely-kenttään kyselysi vakiomuotoisessa SQL-syntaksissa tai napsauta Lataa ja avaa SQL-
kyselytiedosto (*.sql).
Kirjoita usean rivin SQL-lause seuraavasta:
• Siirry seuraavalle riville painamalla Enter-näppäintä.
• Voit käyttää sarkainta painamalla Ctrl+Sarkain.
• Voit leikata, kopioida ja liittää leikepöydän avulla painamalla Ctrl+X (leikkaa), Ctrl+C (kopioi) ja Ctrl+V (liitä).

6. Valitse OK, niin kysely otetaan käyttöön ja valintaikkunat suljetaan.

Suoran tai linkitetyn käytön asettaminen avattaessa SQLite-tauluja
Kun avaat SQLite-tietokantataulua kohdassa SQLite-tietokantojen avaaminen sivulla 2 kuvatulla tavalla, voit 
asettaa Valitse ainakin yksi avattava tietokanta -valintaikkunassa tietojen käyttötavaksi Suora tai Linkitetty. Taulu 
avataan oletuksena suorakäyttötilassa, jossa on käytössä välimuisti, joten voit käyttää tietoja suoraan lähdesijainnista 
välimuistin parantaessa käyttönopeutta. Jos haluat muuttaa jo avatun taulun käyttötapaa, taulu täytyy sulkea ja avata 
uudelleen. 

SQLite-taulujen suorakäyttö
MapInfo Professional avaa SQLite-tietokantataulut oletuksena suorakäyttötilassa. Kun SQLite-tauluun on muodostettu 
suora yhteys, tietoja luetaan SQLite-tietokannassa tarpeen mukaan. Tästä on hyötyä, kun tiedot jaetaan toisen 
sovelluksen kanssa, sillä se varmistaa, että käytössä on aina uusimmat tiedot.

Suorakäyttöä kannattaa harkita seuraavissa tilanteissa:

• Kun luetaan ja muokataan dynaamisesti muuttuvia tietoja.
• Kun tietoturva on tärkeää (tiedot täytyy säilyttää yhdessä suojatussa sijainnissa).

Kattavan luettelon huomioon otettavista seikoista näet MapInfo Professionalin ohjejärjestelmän kohdasta Suoran ja 
linkitetyn tietokantayhteyden vertailu.

Jos haluat nopeuttaa taulujen suorakäyttöä, voit ottaa käyttöön tietojen tallennuksen paikalliseen välimuistiin. MapInfo 
Professional lukee tauluun tallennettuja tietoja välimuistista. Välimuistiin tallennettuja tietoja säilytetään vain 
käyttökerran ajan. Tietojen hakeminen välimuistista on suorakäyttöä nopeampaa, mutta käytettävät tiedot eivät ole 
välttämättä ajantasaiset. Taulun tiedot päivitetään zoomauksen ja vierityksen yhteydessä sekä kun taulun tietoja 
valitaan karttaikkunassa tai muokataan taulukkoikkunassa.

Linkitettyjen SQLite-taulujen käyttäminen
Voit avata SQLite-tietokantataulun linkitettynä tietokantana. Linkitetty tietokanta on MapInfo Professional -
tietokantataulu, joka on kopio etätietokannasta ladatusta taulusta. Se on linkitetty etätietokantatauluun. (Etätietokanta 
on SQLite-tietokantataulu.) Kun MapInfo Professional lataa tietokantataulun, se kopioi sen kokonaan tietokoneelle. 
Kaikki kopioon tehdyt muutokset voidaan tallentaa koska tahansa SQLite-tietokantatauluun. Linkitettyjä tietokantoja 
voidaan käyttää joko itsenäisinä tai alkuperäiseen SQLite-tietokantaan linkitettyinä. Kun linkitettyä tietokantaa 
muokataan, MapInfo Professional tallentaa sen SQLite-tietokantaan ja ratkaisee käyttäjien muokkausten ristiriidat. Kun 
linkitettyyn tietokantaan tehdyt muutokset tallennetaan, ne lisätään sekä linkitettyyn tietokantaan että SQLite-
tietokantaan.

Linkitettyä käyttöä kannattaa harkita seuraavissa tilanteissa:

• Kun tietoja käytetään kartan pohjana tai kun tiedot muuttuvat harvoin. Linkitettyjä tietokantoja voidaan muokata, 
kunhan myös alkuperäisiä perustietokantoja voidaan muokata.

• Taulut ovat hyvin suuria. Koska kaikki tiedot tallennetaan paikallisesti, ne ladataan kertalatauksena. Myöhempien 
latausten nopeus on verrattavissa paikallisiin tietokantoihin, sillä verkkoyhteyttä ei kuormiteta joka kerta, kun tietoja 
käytetään kartoitukseen tai analysointiin.

Linkitettyjen tietokantojen rajoitus on 2 Gt datatiedostoa kohden.

Kattavan luettelon huomioon otettavista seikoista näet MapInfo Professionalin ohjejärjestelmän kohdasta Suoran ja 
linkitetyn tietokantayhteyden vertailu.
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SQLite-tietokannan FGF-kohteiden sovittaminen MapInfo-kohteisiin
OSGeo FDO Data Access Technology tallentaa geometriatietoja SQLite-tietokantaan FGF (Feature Geometry Format) 
-kohteina. Tässä osiossa kuvataan SQLite-tietokannan FGF (Feature Geometry Format) -kohteiden sovittaminen 
MapInfo-kohteisiin. Näistä tiedoista on hyötyä, kun luotavia kohdetietoja aiotaan käyttää muiden sovellusten kanssa. 
Tässä kuvataan, kuinka kohdetta käsitellään muissa sovelluksissa.

FGF-kohdetyypit sovitetaan MapInfo-kohdetyyppeihin seuraavasti:

MapInfo-kohdetyypit sovitetaan FGF-kohdetyyppeihin seuraavasti:

FGF-kohde MapInfo-kohde

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, jossa on useita osia

FGF_Geom_Polygon P_REGION, jossa on nolla tai useita reikiä

FGF_Geom_MultiPolygon P_REGION, jossa on useita osia, joista kussakin on nolla tai useita reikiä

FGF_Geom_MultiGeometry P_COLLECTION

FGF_Geom_CurveString P_PLINE

FGF_Geom_MultiCurveString P_PLINE, jossa on useita osia

FGF_Geom_CurvePolygon P_REGION

FGF_Geom_MultiCurvePolygon P_REGION, jossa on useita osia

MapInfo-kohde FGF-kohde

P_POINT FGF_Geom_Point

P_LINE FGF_Geom_LineString

P_ARC FGF_Geom_LineString

P_PLINE FGF_Geom_LineString tai FGF_Geom_MultiLineString, jos sisältää useita osia

P_REGION FGF_Geom_Polygon – Yksi ulkopuolinen monikulmio. Jos siinä on useita osia, kukin 
osa määritetään renkaassa.

FGF_Geom_MultiPolygon – Useita ulkopuolisia monikulmioita. Jos jokaisessa 
ulkopuolisessa monikulmiossa on useita osia, kukin osa määritetään renkaassa.

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
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Ei-tuettuja MapInfo-kohteita ovat seuraavat:

• P_NULL
• P_TEXT
• P_WINDOWPORT
• P_PIECHART
• P_BARCHART

Kun MapInfo Professionalissa luodaan kaaria, ellipsejä tai pyöristettyjä suorakulmioita, jotka tallennetaan SQLite-
tauluun, ne voidaan joutua muuntamaan tuetuiksi FGF-kohdetyypeiksi. MapInfon kohteista kaaret muunnetaan 
murtoviivoiksi, ja ellipsit ja pyöristetyt suorakulmiot muunnetaan monikulmioiksi.

MapInfo-karttaluettelon käyttäminen SQLite-tietokannan kanssa
MapInfo Professionalin avaamia SQLite-tietokantatauluja voidaan käyttää kartoissa ilman MapInfo-karttaluetteloa. 
Muuntyyppisillä tietokannoilla, kuten Oracle tai SQL Server, MapInfo Professional tallentaa tietokannan 
paikkatietotaulujen ja näkymien tiedot erilliseen tauluun. Taulutiedosto on nimeltään MAPINFO_MAPCATALOG 
(karttaluettelo). MapInfo Professionalin tarvitse tehdä tätä SQLite-tietokannoille.

SQLite-tietokantatauluille on mahdollista luoda karttaluettelo, kun halutaan tallentaa oletustietoja esimerkiksi 
näkymistä, tyyleistä ja rivikohtaisista tyyleistä. Jos haluat luoda karttaluettelon, sen nimeksi täytyy antaa MAPINFO_
MAPCATALOG (isoilla kirjaimilla).

Ohjeita karttaluettelon luomiseen saat MapInfo Professionalin ohjejärjestelmän kohdasta MapInfon karttaluettelon 
luominen käsin.

SQLite-tietokantaan tallennetun karttaluettelon avaaminen
MapInfo Professional käsittelee karttaluetteloa järjestelmätauluna. Jos haluat avata karttaluettelon MapInfo 
Professionalissa, valitse järjestelmätaulut näkyviin, kun avaat SQLite-tietokantaa. 

SQLite-tietokannan karttaluettelon avaaminen:

1. Valitse Tiedosto > Avaa.
Näkyviin avautuu Avaa-valintaikkuna.

2. Valitse Tiedostotyyppi-valintaikkunasta SQLite-tietokanta (*.sqlite).

3. Valitse Kohde-luettelosta avattavan SQLite-tietokannan sijaintikansio.

4. Valitse tiedostoluettelosta avattava SQLite-tietokanta.

5. Napsauta Avaa-painiketta.
Näkyviin avautuu Valitse ainakin yksi avattava tietokanta -valintaruutu.

6. Napsauta Suodatus.
Näkyviin avautuu Suodatus-valintaikkuna.

7. Valitse Järjestelmätaulut-valintaruutu ja napsauta OK.

8. Valitse Tietokantataulut-luettelosta avattavat taulut.

9. Valitse Näkymä-luettelosta, kuinka haluat avata taulut.
Valitse Uusi kartta tai Nykyinen kartta, jos haluat avata ne karttaikkunassa, tai valitse Taulukko, jos haluat avata 
taulujen sisällön näkyviin taulukkoikkunassa.

10. Napsauta OK.

SQLite-tietokantataulujen karttarajojen nopeampi käsittely
MapInfo Professional laskee paikkatietotaulujen karttarajat ennen tietojen näyttämistä kartalla. Laskenta voi olla 
hidasta suurilla tauluilla. Edistyneet käyttäjät voivat halutessaan nopeuttaa taulujen käsittelyä määrittämällä karttarajat 
MapInfo Professionalissa FDO-koordinaattijärjestelmän tiedoilla sen sijaan, että MapInfo Professional laskisi rajat itse.
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MapInfo Professional luo .TAB-tiedoston, kun se avaa SQLite-tietokantataulun ensimmäisen kerran, ja se tallentaa 
oletusarvoiset näyttöasetukset ja tietokannan yhteysasetukset .TAB-tiedostoon. MapInfo Professional lukee TAB-
tiedoston joka kerta, kun SQLite-taulu avataan. TAB-tiedostoa on mahdollista muokata, jos halutaan määrittää, että 
karttarajat luetaan FDO-koordinaattijärjestelmän tiedoista tai karttaluettelosta, joka on luotu SQLite-tietokantaa varten. 
Oletuksena tällaiset TAB-tiedostot tallennetaan kansioon %userprofile%\Tiedostot. Oletuskansio on:

Windows XP: C:\Documents and Settings\<käyttäjänimi>\Omat tiedostot

Windows 7, 2008: C:\Käyttäjät\<käyttäjänimi>\Tiedostot

Jos haluat, että MapInfo Professional määrittää SQLite-taulun karttarajat FDO-koordinaattijärjestelmän tiedoilla, avaa 
taulua vastaava TAB-tiedosto tekstieditorissa. Lisää seuraavan yhteysmerkkijonon loppuun 
UseCoordSysBounds=TRUE ja käytä erotinmerkkinä puolipistettä  (;):

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

Karttaluettelon käyttämisen korvaus
MapInfo Professional käyttää oletuksena karttaluetteloa SQLite-taulun karttarajojen määrittämiseen, jos tietokanta 
sisältää karttaluettelon. Jos haluat korvata tämän oletusasetuksen, lisää seuraavan yhteysmerkkijonon loppuun 
UseMapCatalog=FALSE ja käytä erotinmerkkinä puolipistettä (;):

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

Tietoja SQLite-tietokannan karttaluettelon luomisesta on MapInfo Professionalin ohjejärjestelmän kohdassa MapInfon 
karttaluettelon luominen käsin.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston nimeämisilmoitus, FDO

FDO 3.7.0
Tuotteeseen sisältyy FDO (Feature Data Objects), jonka käyttöoikeus on myönnetty Lesser General Public License 
(LGPL) -lisenssillä, ©2012, Open Source Geospatial Foundation, kaikki oikeudet pidätetään. Lisenssi on ladattavissa 
osoitteesta http://fdo.osgeo.org/lgpl.html. Ohjelmiston lähdekoodi on saatavilla osoitteessa http://fdo.osgeo.org/
content/downloads.

Tietojen jakaminen muiden sovellusten kanssa
Tässä osiossa kuvataan, kuinka käsitellä MapInfo Professionalin tietoja, jotka on jaettu organisaation muiden 
käyttäjien ja sovellusten kanssa.

• Tietojen jakaminen Autodesk AutoCAD Map 3D:n kanssa
• Mukautettujen symbolien jakaminen muiden sovellusten kanssa

Tietojen jakaminen Autodesk AutoCAD Map 3D:n kanssa
MapInfo Professional tukee Autodesk AutoCAD Map 3D:ssä luotuja tietoja, jotka on tallennettu SQLite- tai Oracle-
tietokantaan. Tällaisia tietoja on mahdollista avata MapInfo Professionalissa, muokata ja tallentaa ja avata sitten 
Map 3D:ssä jatkokäsittelyä varten. Autodesk AutoCAD Map 3D:ssä luotujen tekstitasojen lukemiseen ja 
kirjoittamiseen liittyy kuitenkin rajoituksia ja huomioitavia seikkoja. 

Lisätietoja Map 3D:n tekstitasoista saat Map 3D:n ohjeista.
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Map 3D:n tekstitasojen käyttäminen
Map 3D:n tekstitasot täytyy tallentaa SQLite- tai Oracle-tietokantaan. Muissa muodoissa, kuten SDF-tiedostoissa, 
tallennetuille tekstitasoille ei ole lukutukea. 

SQLite-tietokanta:

Jos haluat näyttää SQLite-tietokantaan tallennetun Map 3D -tekstitason, avaa se MapInfo Professionalissa kuin se 
olisi tavallinen SQLite-taulu. Jos haluat ohjeita SQLite-tietokantataulun avaamiseen, katso SQLite-tietokantojen 
avaaminen sivulla 2. 

SQLite-tietokannan taulujen avaamiseen ei tarvita MapInfon karttaluetteloa. Muuntyyppisillä tietokannoilla, 
kuten Oracle tai SQL Server, MapInfo Professional tallentaa tietokannan paikkatietotaulujen ja näkymien tiedot 
erilliseen tauluun. MapInfo Professional ei tarvitse karttaluetteloa SQLite-taulujen avaamiseen kartoissa 
käytettäviksi. Lisätietoja on kohdassa MapInfo-karttaluettelon käyttäminen SQLite-tietokannan kanssa 
sivulla 8.

Oracle-tietokanta:

Jos haluat näyttää Oracle-tietokantaan tallennetun Map 3D -tekstitason, sen tiedot täytyy ensin paikantaa. Lisätietoja 
saat MapInfo Professionalin ohjejärjestelmän kohdasta DBMS-tietokannan paikantaminen kartalla esittämistä varten. 
Tätä vaihetta ei tarvitse suorittaa SQLite-tietokantaan tallennetuilla tekstitasoilla.

Jos haluat avata tekstitason, luo ensin tietolähdeyhteys (katso MapInfo Professionalin ohjejärjestelmässä kohta 
Tietolähdeyhteyden luominen) ja valitse sitten avattava tekstitasotaulu. MapInfo Professional tunnistaa taulun 
tekstitasoksi taulun rakenteen perusteella. MapInfo Professionalille ei tarvitse ilmoittaa, että kyseessä on tekstitaulu.

Map 3D:n tekstitasojen käyttäminen
Kun MapInfo Professionalissa näytetään tekstitaso, ohjelmisto soveltaa tekstikohteisiin oletusasetuksia, jollei 
yksittäisille tekstikohteille ole määritetty erillisiä muotoilutietoja (katso MapInfo-karttaluettelon käyttäminen SQLite-
tietokannan kanssa sivulla 8). Huomaa, että MapInfo Professionalin oletusasetukset voivat erota Map 3D:n 
oletusasetuksista. Jos haluat muuttaa MapInfo Professionalin tekstityylien oletusarvoja, valitse Valinnat > Asetukset 
> Tyylit > Teksti.

Map 3D:n tekstimuotoilun tuki
MapInfo Professional tukee pelkän tekstin lisäksi rajoitetusti MText-muotoilua (monirivinen AutoCAD-teksti). Tuetut 
MText-muotoilut ovat fontin nimi, väri, lihavointi, kursivointi, alleviivaus ja monirivinen teksti. MapInfo Professional 
soveltaa muotoilua koko tekstikohteeseen. Tekstikohteen osittaista muotoilua ei tueta. Kun muokkaat tekstikohdetta 
MapInfo Professionalissa ja tallennat sen taas tietokantaan, kohteella aiemmin ollut muotoilu korvataan.

Rajoitukset Map 3D:n tekstin käytössä 
Tietokantataulut eivät sisällä Map 3D -tekstitasojen kaikkea tyylitietoa. Tämä koskee Map 3D -ominaisuusluokan 
oletusarvoisia tyyliasetuksia sekä edistyneitä ominaisuuksia, kuten lausekkeiden käyttöä tekstikohteiden luomisessa. 
Tämän vuoksi tekstitason sisältö ja ulkonäkö voi vaihdella huomattavasti MapInfo Professionalissa verrattuna samaan 
tasoon Map 3D:ssä. 
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Taulun AutoCAD-tekstikohdesarakkeiden tarkasteleminen
Kun MapInfo Professional havaitsee seuraavat sarakkeet SQLite- tai Oracle-taulussa, se tunnistaa, että ne sisältävät 
AutoCAD-tekstikohteiden tietoja:

• FeatID
• Label_Text
• Geometria
• Size (Size1 Oraclessa)
• Suunta
• Horizontal_Alignment
• Vertical_Alignment

Map 3D tallentaa tekstikohteet pistegeometriana ja siihen liittyvänä nimitekstinä. MapInfo Professional muuntaa 
pistegeometrian tekstigeometriaksi ja lukee tekstin määrityksen sarakkeista Label_Text, Size, Orientation, Vertical_
Alignment ja Horizontal_Alignment. MapInfo Professional käyttää selitetekstissä fonttityylin oletusasetuksia, jollei 
yksittäisille tekstikohteille ole määritetty erillistä muotoilua.

MapInfo Professional käsittelee nimitekstin tiedot, mutta se ei anna käyttäjän käsitellä nimitekstisarakkeita. Vain 
FeatID-sarake näkyy taulukkoikkunassa, ja nimitekstin ja tekstimäärityksen sarakkeet on piilotettu.

Jos Oracle-taulu sisältää ClassID- ja RevisionNumber-sarakkeet, ne piilotetaan.

Mukautettujen symbolien jakaminen muiden sovellusten kanssa
Jos organisaatiossasi käytetään yksilöllisiä symboleja, jotka haluat jakaa MapInfo Professionalin kaikkien käyttäjien 
kanssa, voit jaella symbolit käyttäjille tai jakaa symbolitiedostot työryhmän hakemistolla. Tässä kannattaa pyytää 
järjestelmänvalvojan apua.

Huomioitavaa:

Symbolien täytyy olla MapInfo Professionalin tukemassa muodossa tallennettuja rasteritiedostoja. Yleisimmät muodot 
ovat Graphics Interchange Format (.gif), Joint Photographic Experts Group (.jpeg), Portable Network Graphics (.png), 
Tagged Image File Format (.tiff) ja Windows-bittikartta (.bmp). Jos haluat nähdä kattavan luettelon tuetuista muodoista, 
katso MapInfo Professionalin ohjejärjestelmän kohta Ohjelman tukemat tiedostomuodot. Huomaa, ettei MapInfo 
Professional tue Arc/Info Binary Grid Format (*.adf) -muotoa.

Mukautetun symbolin tiedostonimi voi olla MapInfo Professionalissa enintään 31 merkkiä pitkä. 

Symbolitiedostoilla täytyy olla yksilölliset nimet. Jos MapInfo Professional löytää useita samannimisiä 
symbolitiedostoja, jotka sijaitsevat haettavan sijainnin (CustSymb-kansio) eri alahakemistoissa, se käyttää 
ensimmäistä löytämäänsä symbolitiedostoa.

Symbolit asennetaan MapInfo Professionalin mukana. Kun MapInfo Professional käynnistetään ensimmäisen kerran, 
se kopioi asennuskansiossaan olevan CustSymb-kansion käyttäjän %appdata%-kansioon ja suorittaa haut 
%appdata%-kansiosta. (Se ei hae tietoja MapInfo Professionalin asennuskansiosta.)

Mukautettujen symbolien jakelu MapInfo Professionalin käyttäjille
Jos haluat jaella organisaatiosi mukautetut symbolit MapInfo Professionalin kaikille käyttäjille, pyydä käyttäjiä 
tallentamaan symbolitiedostot Application Data (%appdata%) -kansionsa CustSymb-alikansioon:

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

Voit selvittää %appdata%-kansion sijainnin valitsemalla Käynnistä-valikosta Suorita ja kirjoittamalla Suorita-
valintaikkunaan %appdata%.

Voit järjestää CustSymb-kansion symbolitiedostot alikansioihin, sillä MapInfo Professional osaa hakea myös 
alikansioista.

Vaikka symbolitiedostot olisi järjestetty CustSymb-kansiossa eri alikansioihin, niillä on oltava yksilölliset nimet.
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Mukautettujen symbolien jakaminen työryhmän hakemistossa
Ennen aloittamista tutustu huomioitaviin seikkoihin kohdassa Mukautettujen symbolien jakaminen muiden 
sovellusten kanssa.

Jos haluat käyttää MapInfo Professionalin verkkojaon työryhmää, lisää organisaatiosi mukautetut symbolit työryhmän 
Application Data (%appdata%) -kansion CustSymb-alikansioon. Tämän jälkeen MapInfo Professional täytyy 
määrittää käyttämään työryhmän hakemistoa. Jos käytössäsi on MapInfo Professionalin työryhmäasennus, se on jo 
määritetty oikein. Muussa tapauksessa katso MapInfo Professionalin määrittäminen käyttämään työryhmän 
hakemistoa. Jos haluat tietoja työryhmäasennuksesta, tutustu MapInfo Professionalin asennusoppaan kappaleeseen 
Työryhmien asennus.

Voit järjestää työryhmän CustSymb-kansion symbolitiedostot alikansioihin, sillä MapInfo Professional osaa hakea 
myös alikansioista. Vaikka symbolitiedostot olisi järjestetty CustSymb-kansiossa eri alikansioihin, niillä on oltava 
yksilölliset nimet.

MapInfo Professionalin määrittäminen käyttämään työryhmän hakemistoa
MapInfo Professionalin määrittäminen käyttämään jaettuja tietoja, kuten työryhmäkansioon tallennettuja mukautettuja 
symboleja:

1. Valitse Valinnat > Asetukset > Hakemistot.

2. Valitse Hakemistoasetukset-valintaikkunan Työryhmän hakemisto -ruudussa Käytä kun etsit sovellustiedostoja -

valintaruutu ja kirjoita polku, tai napsauta  ja valitse työryhmän hakemiston polku. 

Voit käyttää nimettyjä asemia tai UNC-polkuja työryhmän hakemistokentässä.

3. Vahvista muutos valitsemalla OK. Sovellus tallentaa uuden polun rekisteriin. Aina kun avaat MapInfo 
Professionalin tämän jälkeen, käyttää sovellus tätä uutta polkua sovellustiedostojen hakemiseen.

Jos haluat vaihtaa käyttöön taas vain paikalliset tiedostot ja lopettaa jaettujen tietojen, kuten symbolien, käytön, toista 
yllä olevat vaiheet ja poista valintamerkki Käytä kun etsit sovellustiedostoja -valintaruudusta.

Organisaation symbolien käyttäminen kartalla
Organisaation symbolien tarkasteleminen ja käyttäminen kartalla:

1. Karttaikkunassa kaksoisnapsauta kartalla näkyvää karttasymbolia. Voit myös käyttää tason tyylin korvausta 
kohdetyylin määrittämisen sijaan.
Karttatason täytyy olla muokattavissa. Asetus voidaan määrittää Karttatasojen hallinnassa napsauttamalla 

karttatason Muokattavissa  -kuvaketta. 

2. Napsauta Pisteobjekti-valintaikkunassa symbolin Tyyli-painiketta.

3. Valitse Symbolin tyyli -valintaikkunan avattavasta Fontti-valikosta omat mukautetut symbolit. Valitse käytettävissä 
olevien symbolien luettelosta vaihtoehto, jonka symbolityyliä haluat tarkastella.

Web Feature Service (WFS) 1.1:n käyttäminen
MapInfo Professional 11.5.2 tukee palvelimia, jotka ovat yhteensopivia Open Geospatial Consortiumin (OGC) Web 
Feature Service Interface Standardin version 1.1 kanssa. Web Feature Service (WFS) -palvelu on rajapinta, joka 
mahdollistaa maantieteellisten ominaisuuksien pyynnöt verkossa käyttöympäristöstä riippumattomilla kutsuilla. 

Seuraavissa osioissa kuvataan tilanteet ja olosuhteet, jotka on syytä tuntea käytettäessä WFS 1.1 -palvelinta.

• Kohteiden esitystavan korjaaminen kartalla koordinaattien järjestyksen korvauksella
• WFS-taulun koordinaattien järjestyksen testaaminen
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• Paikkatietorivien suodattimet
• WFS-T:tä ei tueta WFS 1.1:n kanssa
• Miten käytössä oleva WFS-versio voidaan määrittää?
• Sisäkkäisiä rakenteita sisältävien WFS-tietokantojen käyttäminen
• WFS-palvelimen palauttamien tietueiden (karttakohteiden) lukumäärän asettaminen

Lisätietoja Open Geospatial Consortiumista (OGC) ja Web Feature Service Interface Standardista on osoitteessa 
http://www.opengeospatial.org.

Kohteiden esitystavan korjaaminen kartalla koordinaattien järjestyksen korvauksella
Web Feature Service (WFS) -taulun luomisen jälkeen maantieteelliset kohteet saatetaan näyttää väärässä paikassa 
tai suunnassa johtuen koordinaattien järjestyksestä. Jos näin tapahtuu, voit määrittää MapInfo Professionalin 
korvaamaan koordinaattien järjestyksen palvelin- tai taulutasolla, kun käytössä on WFS 1.1 -palvelin.

Korvaus palvelimella

Jos palvelimelta noudetun WFS-taulun koordinaatit ovat väärässä järjestyksessä, myös palvelimelta noudettujen 
muiden taulujen järjestys voi olla väärä. Tässä tapauksessa voit korvata koordinaattien järjestyksen palvelintasolla.

WFS-palvelinten tiedot tallennetaan MIWFSServers.xml-tiedostoon. Oletuksena tiedosto sijaitsee kansiossa 
%APPDATA%\MapInfo\MapInfo\Professional\1150. Lisätietoja tiedoston sijainnista on MapInfo Professionalin 
asennusoppaan kohdassa Lisäasetusvalinnat järjestelmänvalvojille.

Voit tehdä XML-tiedostoon muutoksia XML-editorilla ja ottaa ne käyttöön käynnistämällä MapInfo Professionalin 
uudelleen.

MIWFSServers.xml-tiedostossa jokaisen palvelinmäärityksen alussa on <Server>-solmu. Sillä on alisolmut URL-
osoitteelle (<HTTP>) ja kuvaukselle (<Description>). Sillä voi olla myös muita alisolmuja. Jos haluat korvata 
palvelimen koordinaattien järjestyksen, lisää uusi alisolmu <OverrideCoordinateOrder>, ja aseta sen arvoksi true.

Esimerkiksi:

<Server>
   <HTTP>palvelimen URL-osoite</HTTP>
   <Description>palvelimen kuvaus</Description>
   <OverrideCoordinateOrder>true</OverrideCoordinateOrder>
</Server>

Jos käytät taulusta paikallista kopiota, päivitä tai lataa se uudelleen, niin koordinaattien järjestyksen korvaus tulee 
käyttöön.

Korvaus taulussa

Jos vain joidenkin palvelimelta noudettujen taulujen koordinaatit ovat väärässä järjestyksessä, voit käyttää 
koordinaattien järjestyksen korvausta taulutasolla palvelintason sijaan. MapBasicin WFS Refresh Table -komentoon 
on lisätty uusi ehto, joten korvausta varten ei tarvitse muokata XML-tiedostoa. Komentoa voidaan käyttää MapBasic-
ikkunan kautta ja se voidaan sisällyttää MapBasic-sovellukseen. Syntaksi on seuraava:

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

Uutta ehtoa voidaan käyttää yhdessä WFS Refresh Table -komennon muiden valinnaisten ehtojen, kuten Using Map 
-ehdon, kanssa.

WFS-taulun koordinaattien järjestyksen testaaminen
Ennen paikkatietosuodattimien käyttöä voit ladata taulun ja tarkistaa, ovatko sen koordinaatit oikeassa järjestyksessä. 
Jos WFS-palvelimen tiedot sisältävät tuhansia tietueita, rajoita palvelimen palauttamien tietueiden määrää kohdassa 
WFS-palvelimen palauttamien tietueiden (karttakohteiden) lukumäärän asettaminen kuvatulla karttakohteiden 
MapInfo Professional 11.5.2 Uudet ominaisuudet 13

http://www.opengeospatial.org


enimmäismäärän asetuksella. Näin voit testata pientä joukkoa tiedoista ja välttää pitkän lataus- ja käsittelyajan. Jos 
koordinaattien järjestys on väärä, muuta noudettavien tietojen koordinaattien järjestystä WFS Refresh Table -
komennolla.

Kun koordinaattien järjestys on oikea, valitse Tietokanta > WFS-tiedoston ominaisuudet, vaihda tai poista 
karttakohteiden enimmäismäärän arvo ja lisää paikkatietosuodatin.

Paikkatietorivien suodattimet
Yksi paikkatietosuodatuksen ensisijaisista tarkoituksista on rajoittaa WFS-palvelimen palauttaman tiedon määrää, sillä 
suurten tietomäärien lataaminen ja käsittely on hidasta. Kun olet ladannut MapInfo Professionaliin pienen osajoukon 
tiedoista, rajaa paikallisella kyselyllä käyttöön juuri tarvitsemasi tiedot.

MapInfo Professional lähettää paikkatietorivien suodattimet palvelimelle geometriatietoineen. Jos palvelimen 
koordinaattien järjestys ei noudata OGC:n määritystä, MapInfo Professional käyttää kohdassa Kohteiden esitystavan 
korjaaminen kartalla koordinaattien järjestyksen korvauksella kuvattuja korvauksia. Kun taulu avataan 
ensimmäisen kerran, MapInfo Professional käyttää MIWFSServers.xml-tiedostossa kyseiselle palvelimelle määritettyjä 
korvauksia. Jos taululla ei ole XML-tiedostoa, josta noutaa korvauksia, voit lisätä taululle korvauksen WFS Refresh 
Table -komennolla (katso kohta Kohteiden esitystavan korjaaminen kartalla koordinaattien järjestyksen 
korvauksella).

Käytettäessä WFS 1.1 -palvelinta MapInfo Professional tukee vain BBOX-paikkatietosuodatinta (käytettäessä WFS 
1.0 -versiota se voi käyttää mitä tahansa suodatinta). WFS 1.1 -palvelin määrittelee tukemiensa geometristen 
kohteiden GML (Geographic Markup Language) -tyypit. Luettelo on rajattu GML-geometriakohteiden ennalta 
määrättyyn joukkoon. GML-geometriatyyppi, joka vastaa tarkimmin MapInfo Professionalin alue (MultiSurface)- ja 
polyline (MultiCurve) -objektityyppiä ei kuulu tähän ennalta määritettyyn luetteloon, joten MapInfo Professional käyttää 
BBOX-paikkatietosuodatinta.

BBOX-suodattimesta on hyötyä monimutkaisissa paikkatietokyselyissä, kuten valittaessa vain tietyn alueen tietoja. 
Tällaista kyselyä varten valitaan alue ja suoritetaan BBOX-suodatus. Tämä palauttaa tiedot ilman alueen ulkopuolelle 
jääviä tietoja. Kun tietoja käytetään MapInfo Professionalissa, alueen sisälle jäävät tiedot noudetaan kyselyllä.

WFS 1.1 -version ja ei-paikkatietorivien suodattimien käytöllä ei ole rajoituksia.

WFS-T:tä ei tueta WFS 1.1:n kanssa
MapInfo Professionalin Web Feature Service (WFS) 1.1 -tukeen ei kuulu tapahtumia sisältävän Web Feature Service -
palvelun (WFS-T) tukea. WFS-T-palvelulla WFS-asiakasohjelmat voivat muokata (lisätä, poistaa ja päivittää) 
lähdetietokannan tietoja WFS-palvelun kautta. Jos käytät WFS 1.1 -protokollaa palvelinyhteydessä, et voi käyttää 
WFS-T:tä.

Jos käytät tällä hetkellä WFS-T:tä, voit jatkaa sen käyttöä MapInfo Professionalissa WFS 1.0 -versiolla. Jos haluat 
jatkaa WFS 1.0:n käyttöä WFS-T-tuella, toimi näin:

1. Valitse valikosta Valinnat > Asetukset ja sitten Verkkopalvelut.

2. Napsauta Verkkopalvelujen asetukset -valintaikkunassa WFS-välilehteä ja valitse sitten Palvelimet.

3. Korosta WFS-palvelinten luettelossa käsiteltävä palvelin (luettelossa näkyy valintamerkki palvelimen nimen 
kohdalla) ja valitse Muokkaa.

4. Valitse WFS-palvelimen tiedot -valintaikkunassa Ensisijaisesti versio 1.0.
WFS-T:n käyttäjien täytyy valita Ensisijaisesti versio 1.0, jos he haluavat jatkaa WFS-T:n käyttöä käytössään 
olevilla palvelimilla.

5. Tallenna asetukset valitsemalla OK.

Kun valitset Ensisijaisesti versio 1.0, MapInfo Professional käyttää WFS-palvelinyhteydessä WFS 1.0 -protokollaa. 
Jos palvelin tukee vain muita versioita kuin 1.0:aa, MapInfo Professional ottaa käyttöön jonkin muun version, jota sekä 
MapInfo Professional että palvelin tukevat (kuten 1.1).
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Jos valitset asetukseksi Automaattinen etkä Ensisijaisesti versio 1.0, MapInfo Professional käyttää 
palvelinyhteydessä korkeinta WFS-versiota, jota sekä MapInfo Professional että palvelin tukevat.

Miten käytössä oleva WFS-versio voidaan määrittää?
Koska Web Feature Service (WFS) -palvelimen ja MapInfo Professionalin välinen versio neuvotellaan, aina ei ole 
selvää, mitä WFS-versiota palvelimen kanssa käytetään. Käytössä olevan WFS-version määrittäminen: 

1. Valitse Tiedosto > Avaa verkkopalvelu > Avaa WFS.

2. Napsauta Avaa WFS-tietokanta -valintaikkunassa Lisätietoja.

3. Tiedot WFS-palvelimessa -valintaikkunan Versio-osiossa näkyy WFS-palvelimen versionumero.

Tiedot WFS-palvelimessa -valintaikkunassa näkyy palvelimen URL-osoite, nimi ja versionumero. Jos palvelimesta on 
saatavilla tiivistelmä, se sisältää lyhyen kuvauksen palvelimen käyttötarkoituksesta.

Sisäkkäisiä rakenteita sisältävien WFS-tietokantojen käyttäminen
Web Feature Service (WFS) -tietokantamääritykset voivat sisältää sisäkkäisiä rakenteita. Seuraavassa esimerkissä 
esitetään Parcel-tietokanta, jossa on sarake Occupant (Haltija).

Parcel Information Table
Street_Address
City
State
Zip_Code
Occupant

Person
Name_First
Name_Last
Age

Occupant-sarake viittaa rakenteeseen tai tauluun, jonka nimi on Person. Person-rakenne sisältää sarakkeet Name_
First, Name_Last ja Age. Riippuen tietokannan skeeman määrityksestä sarake (Occupant) voi esiintyä samalla rivillä 
(tietueessa) useita kertoja. Sisäkkäisten rakenteiden käsittelyä varten WFS-tietokantojen sarakenimissä saatetaan 
käyttää erotinmerkkejä (kuten Occupant/Person/Name_First), ja nimet voivat olla pitkiä.

MapInfo Professional rajoittaa sarakkeiden nimiä: se katkaisee yli 32 merkin pituiset sarakenimet, eikä se tue 
kenoviivan (/) käyttöä sarakenimissä (joten se ei tunnista nimeä Occupant/Person/Name_First sarakkeeksi). Kun 
MapInfo Professional havaitsee WFS-tietokannan, jonka sarakkeiden nimet ovat ristiriidassa näiden rajoitusten 
kanssa, se käyttää erotinmerkkinä sisäkkäisen rakenteen ensimmäistä ja viimeistä nimeä sekä ristikkomerkkiä (#). 
Esimerkiksi MapInfo Professional luo yllä olevasta Parcel-tietokannasta tietokannan, jossa on seuraavat sarakkeet:

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

Sarakkeen nimen ristikkomerkki (#) tarkoittaa, että kyseessä on sisäkkäinen rakenne. Jos palvelimen tiedot sisältävät 
useita Occupant-sarakkeita riviä kohden, MapInfo Professional käyttää viimeistä löytämäänsä arvoa.

MapInfo Professional varmistaa, että kaikilla uusilla sarakkeilla on yksilöllinen nimi. Jos useilla sarakkeilla on sama 
nimi, MapInfo Professional lisää niiden loppuun numeron (esimerkiksi Age#Occupant1 ja Age#Occupant2). 

MapInfo Professional muuntaa sarakkeen nimen tunnistamattomat merkit alaviivoiksi (_).

Sisäkkäisten rakenteiden skeema on yleisempi WFS 1.1 -palvelimilla kuin WFS 1.0 -palvelimilla. MapInfo Professional 
voi käsitellä sekä WFS 1.0- että WFS 1.1 -skeeman, mutta se voi täydentää vain WFS 1.1 -sarakkeet.
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WFS-palvelimen palauttamien tietueiden (karttakohteiden) lukumäärän asettaminen
WFS-palvelin voi rajoittaa asiakasohjelmalle (kuten MapInfo Professionalille) palauttamiensa tietueiden lukumäärää 
oletusasetuksella DefaultMaxFeatures. Jos palvelin palauttaa tason kaikki tietueet ilman rajoituksia, voit määrittää 
palautettavien tietueiden lukumäärän.

Tietueiden (karttakohteiden) lukumäärää kannattaa rajoittaa tietokannan lataus- ja esitysajan lyhentämiseksi hyvin 
suurilla tietokannoilla (jotka sisältävät paljon karttakohteita). Näin voit arvioida nopeasti, onko tiedoista sinulle hyötyä. 
Et voi kuitenkaan valita ladattavia karttakohteita.

Vaikka OGS:n WFS-määrityksessä vaaditaan, että WFS-palvelinten täytyy tukea karttakohteiden 
enimmäismäärän asetusta, kaikki WFS-palvelimet eivät ehkä tue sitä.

WFS-palvelimen palauttamien tietueiden lukumäärän asettaminen:

1. Valitse Tiedosto > Avaa verkkopalvelu > Avaa WFS. 
Näkyviin avautuu Avaa WFS-tietokanta.

2. Valitse palvelin avattavasta WFS-palvelin-luettelosta.
Jos haluat lisätä palvelimen luetteloon, valitse Palvelimet.

3. Valitse Maksimiominaisuudet-valintaruutu ja määritä, kuinka monta tietuetta haluat palvelimen palauttavan.
Jos Maksimiominaisuudet-valintaruutua ei ole valittu, palvelimelle ei voi määrittää karttakohteiden 
enimmäisarvoa. WFS-palvelimelle on asetettu palautettavien tietueiden enimmäismäärä, joka näkyy valintaruudun 
vieressä.

4. Valitse avattava taso WFS-tasot-luettelosta.

5. Napsauta OK.

Web Map Service (WMS) -kuvien esitystavan korjaaminen
Web Map Service (WMS) -taulun luomisen jälkeen karttakuva ei ehkä näy tai se saattaa näkyä väärässä paikassa tai 
vääristyneenä johtuen koordinaattien järjestyksestä. Koordinaattiarvot luetellaan akseleiden järjestyksessä viitatun 
koordinaattijärjestelmän (CRS) mukaan. Kaikki palvelimet eivät kuitenkaan noudata Open Geospatial Consortiumin 
(OGC) Web Map Service Interface Standardia. Tämän vuoksi koordinaattijärjestelmien (kuten leveys-/
pituusjärjestelmän) koordinaatit eivät välttämättä ole odotetussa järjestyksessä noudettaessa karttakuvia WMS-
palvelimelta tai tallennettaessa niitä palvelimelle. Jos karttakuva ei näy oikein WMS-taulun luomisen jälkeen, voit 
joutua korvaamaan koordinaattien järjestyksen.

Seuraavissa osioissa kuvataan koordinaattien järjestyksen korvaaminen WMS-karttakuvien esitystavan korjaamiseksi:

• Koordinaattien järjestyksen korvaus WMS-taulussa tai -palvelimella
• WMS-taulun koordinaattien järjestyksen testaus

Lisätietoja Open Geospatial Consortiumista (OGC) ja Web Map Service Interface Standardista on osoitteessa http://
www.opengeospatial.org.
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Koordinaattien järjestyksen korvaus WMS-taulussa tai -palvelimella
Web Map Service (WMS) -taulun luomisen jälkeen karttakuva ei ehkä näy tai se voi näkyä väärässä paikassa tai 
vääristyneenä johtuen koordinaattien järjestyksestä. Tässä tapauksessa voit määrittää MapInfo Professionalin 
korvaamaan koordinaattien järjestyksen palvelin- tai taulutasolla käytettäessä WMS-palvelimia.

Korvaus palvelimella

Jos palvelimelta noudetun WMS-taulun koordinaatit ovat väärässä järjestyksessä, myös palvelimelta noudettujen 
muiden taulujen järjestys voi olla väärä. Tässä tapauksessa voit korvata koordinaattien järjestyksen palvelintasolla.

WMS-palvelinten tiedot tallennetaan MIWMSServers.xml-tiedostoon. Oletuksena tiedosto sijaitsee kansiossa 
%APPDATA%\MapInfo\MapInfo\Professional\1150. Lisätietoja tiedoston sijainnista on MapInfo Professionalin 
asennusoppaan kohdassa Lisäasetusvalinnat järjestelmänvalvojille.

Voit tehdä XML-tiedostoon muutoksia XML-editorilla ja ottaa ne käyttöön käynnistämällä MapInfo Professionalin 
uudelleen.

MIWMSServers.xml-tiedostossa jokaisen palvelinmäärityksen alussa on <Server>-solmu. Sillä on alisolmut URL-
osoitteelle (<HTTP>) ja kuvaukselle (<Description>). Sillä voi olla myös muita alisolmuja. Jos haluat korvata 
palvelimen koordinaattien järjestyksen, lisää uusi alisolmu <OverrideCoordinateOrder>, ja aseta sen arvoksi true.

Esimerkiksi:

<Server>
   <HTTP>palvelimen URL-osoite</HTTP>
   <Description>palvelimen kuvaus</Description>
   <OverrideCoordinateOrder>true</OverrideCoordinateOrder>
</Server>

Jos käytät taulusta paikallista kopiota, lataa taulu uudelleen, niin koordinaattien järjestyksen korvaus otetaan käyttöön. 
Jos et halua ladata taulua uudelleen, voit käyttää seuraavassa osiossa kuvattua korvausta taulussa.

Korvaus taulussa

Jos vain joidenkin palvelimelta noudettujen taulujen koordinaatit ovat väärässä järjestyksessä, voit käyttää 
koordinaattien järjestyksen korvausta taulutasolla palvelintason sijaan. Kun luot WMS-taulun, määritä nimen ja 
sijainnin TAB-tiedostolle, joka sisältää tietoja taulusta. Lisätietoja tallennetaan samannimiseen XML-tiedostoon, joka 
sijaitsee samassa kansiossa. Joudut muokkaamaan tätä XML-tiedostoa.

WMS-taulun XML-tiedosto sisältää <SRS>-solmun, jonka arvo on taulun koordinaattijärjestelmän koodi. Jos haluat 
korvata taulun koordinaattien järjestyksen, lisää tähän solmuun OverrideCoordinateOrder-määrite, jonka arvo 
ontrue.

Esimerkiksi:

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

Jos haluat, että koordinaattien korvaus tulee voimaan XML-tiedoston muuttamisen ja tallentamisen jälkeen, sulje 
WMS-taulu ja avaa se uudelleen.

WMS-taulun koordinaattien järjestyksen testaus
MapBasicin TableInfo-toiminnolla voit tarkistaa, ovatko WMS-taulun koordinaatit oikeassa järjestyksessä. Toiminto 
sisältää määritteen TAB_INFO_OVERRIDE_COORDINATE_ORDER (43), joka palauttaa arvon TRUE, kun taulu on 
WFS- tai WMS-taulu, jossa koordinaattien järjestyksen korvaus on käytössä. Komentoa voidaan käyttää MapBasic-
ikkunan kautta ja se voidaan sisällyttää MapBasic-sovellukseen.

Syntaksi on seuraava:

TableInfo(OmaWMSTaulu, TAB_INFO_OVERRIDE_COORDINATE_ORDER)

Tässä OmaWMSTaulu on taulu, jonka koordinaattien järjestyksen haluat tarkistaa.
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Uusien valintaikkunoiden kuvaukset
Versio 11.5.2 sisältää seuraavat uudet tai päivitetyt valintaikkunat:

• Valitse ainakin yksi avattava tietokanta -valintaikkuna
• Valitse SQLite-tietokantatiedosto -valintaikkuna
• Tietoa WFS-palvelimesta -valintaikkuna

Valitse ainakin yksi avattava tietokanta -valintaikkuna
Valitse ainakin yksi avattava tietokanta -valintaikkunassa valitaan tietolähteestä avattavat tietokantataulut. Valitut taulut 
avataan tässä valintaikkunassa määritetyillä asetuksilla. Voit mukauttaa tauluja sarake- tai rivisuodattimilla tai 
asettamalla oletusarvoisia näyttötyylejä. Kun tauluja avataan SQLite-tietokannasta, jolla ei ole karttaluetteloa, 
näyttötyylin asettaminen varmistaa, että taulut avataan aina sopivalla tyylillä.

Jos haluat käyttää Valitse ainakin yksi avattava tietokanta -valintaikkunaa, valitse Tiedosto > Avaa ja valitse sitten 
SQLite-tietokanta (*.sqlite) Tiedostotyyppi-luettelosta. Valitse SQLite-tietokanta tiedostoluettelosta ja napsauta 
Avaa.

Tietokanta
Näyttää tietokannan nimen yhteydellä, jonka valitsit Avaa-valintaikkunassa.

Skeema
Valitse skeema (omistaja), jonka mukaan taulut näytetään. Skeemaluettelo tulee näkyviin vain, kun yhteys tukee useita 
skeemoja (omistajia).

Tietokantataulut

Tyyli
Avaa Karttakohteiden tyyli -valintaikkunan, jossa voit määrittää näyttötyylin taulun geometriakohteille 
(paikkakohdetyypeille), kuten symboleille, viivoille ja alueille sekä nimien tekstille.

Asetukset
Avaa DBMS-tietokannan avausasetukset -valintaikkunan, jossa voit ottaa taulussa käyttöön sarake- ja 
rivisuodattimia. Suodattimilla voit valita, mitkä sarakkeet ja rivit tietolähteestä noudetaan. Tällä vähennetään 
käsiteltävän tiedon määrää sekä tietojen noutamiseen ja tallentamiseen kuluvaa aikaa.

Valitse kaikki
Valitse luettelon kaikki taulut.

Pura valinta
Poista kaikkien taulujen valinta.

Suodatus
Valitse, minkä tyyppiset taulut näytetään luettelossa.

Yleiset valinnat
Yleiset valinnat, joita käytetään valituilla tauluilla, jolle niille ole määritetty mukautettuja asetuksia.

Linkitetty
Taulukon käyttö linkitettynä. Linkitetty tietokanta on MapInfo-tietokanta, joka ladataan etätietokannasta ja joka 
säilyttää linkityksen etätietokannan tietokantatauluun. Linkitetyssä tietokannassa voidaan suorittaa lähes kaikki 
samat operaatiot kuin tavallisessa MapInfo-tietokannassa.

Suorakäyttö
Taulukon käyttö suoraan lähdesijainnista.

Välimuisti
Tämä vaihtoehto tulee käytettäväksi, kun Suorakäyttö on valittuna. Tämä valinta määrittää, että taulu 
tallennetaan paikalliseen puskuriin, josta taulun tiedot luetaan. Tietojen hakeminen välimuistista on 
suorakäyttöä nopeampaa, mutta käytettävät tiedot eivät ole välttämättä ajantasaiset. Tiedot päivitetään 
zoomauksen, vierityksen tai valinnan yhteydessä.

Kun poistat valinnat, taulun tiedot luetaan ajantasaisesti suoraan tietolähteestä.
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Vain luku
Avaa taulun vain luku -tilassa. Tässä tilassa et voi muokata taulua etkä tallentaa sitä tietokantaan.

Kansio
Tämä vaihtoehto tulee käytettäväksi, kun Linkitetty on valittuna. Tällä valinnalla linkitetty taulu tallennetaan 
tiettyyn sijaintiin tietokoneella. Tämä valinta avaa näkyviin Selaa kansioita -valintaikkunan, jossa voit valita 
linkitetyn tiedoston tallennuskansion.

Näytä
MapInfo Professional näyttää tiedot ikkunassa valinnan mukaan. Jos valitset vaihtoehdon Automaattinen, MapInfo 
valitsee tiedoille sopivimman ikkunan. MapInfo Professional muistaa asetuksen ja käyttää sitä tulevissa valinnoissa, 
kunnes muutat asetusta.

OK
Hyväksy valintaikkunan valinnat.

Peruuta
Peruuttaa valinnat ja sulkee valintaikkunan.

Valitse SQLite-tietokantatiedosto -valintaikkuna
Voit valita avattavat SQLite-tietokannat Valitse SQLite-tietokantatiedosto -valintaikkunalla. Jos haluat valita useita 
SQLite-tietokantatiedostoja kerralla, pidä Ctrl- tai Shift-näppäintä painettuna, kun valitset tiedostoja. Jos haluat 
käyttää Valitse SQLite-tietokantatiedosto -valintaikkunaa, valitse Tiedosto > Avaa DBMS-yhteys, valitse FDO 
(SQLite) luettelosta ja valitse sitten Uusi.

Kohde
Luettelo käytettävissä olevista kansioista ja tiedostoista. Näet kansion hierarkian valikkopuuna, kun napsautat alaspäin 
osoittavaa nuolinäppäintä. Avaa kansio napsauttamalla sitä.

Siirry edelliseen käytyyn kansioon -painike
Näyttää viimeksi avattuna olleen kansion.

Taso ylöspäin -painike
Näyttää nykyisen hakemiston ylemmän tason.

Luo uusi kansio -painike
Näyttää uuden kansion ja sen väliaikaisen nimen.

Näytä Valikko-painike
Näyttää luettelon tiedostojen näkymävaihtoehdot: Pikkukuvat, Ruudut, Kuvakkeet, Luettelo ja Tiedot. Luettelo 
näyttää luettelon tiedostoista ja kansioista ilman tietoja, kuten tiedostokokoa. Tiedot näyttää tiedostoista ja kansioista 
yksityiskohtaiset tiedot (nimi, koko, tyyppi, muokkauspäivä).

Kuvaus-valintaikkuna
Näyttää valitun sijainnin kansiot ja tiedostot. Voit avata ruudussa olevan kansion tai tiedoston kaksoisnapsauttamalla 
sitä.

Sijainnit-palkki
MapInfo Professionalin Sijainnit-palkin neljä painiketta liittyvät seuraaviin hakemistoasetuksiin: Tietokannat, Ulkoiset 
tietokannat, Tuontitiedostot ja Työtilat. Kun jotakin painikkeista napsautetaan, nykyisen valintaikkunan hakemisto 
vaihtuu painikkeeseen liittyvään hakemistoon.

Oletuksena MapInfon Sijainnit-palkki näytetään aina, myös järjestelmässä, jossa ei ole vakiosijaintipalkkia. 
Järjestelmissä, jotka tukevat vakiosijaintipalkkia (Windows 2000 ja XP), voit vaihdella MapInfon sijaintien ja 
Vakiosijaintien välillä useilla valintapainikkeilla.

Tiedostonimi:
Tähän voit kirjoittaa tiedoston nimen. Voit käyttää *-merkkiä yleismerkkinä. Voit kirjoittaa esim. *.*, jolloin näet luettelon 
kaikista tiedostoista. Voit myös antaa täydellisen tiedostopolun. Esimerkiksi C:\omatkartat\maankäyttö.sqlite.
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Tiedostotyyppi:
Tällä näytettävien tiedostojen luetteloa voidaan rajata kätevästi niin, että vain oleelliset tiedostot näkyvät. Näytettävät 
tietokannat ovat MapInfo-muotoisia tietokantoja tai muita kuin MapInfo-tiedostoja, jotka on avattu aiemmin MapInfo-
ohjelmassa. Valitse tiedostomuodoksi SQLite-tietokanta (*.sqlite).

Avaa
Avaa määrittelemäsi tiedostotyypin ja -nimen mukaisen tiedoston.

Peruuta
Sulkee valintaikkunan tallentamatta tekemiäsi muutoksia. 

Tietoa WFS-palvelimesta -valintaikkuna
Tietoa WFS-palvelimesta -valintaikkunassa voit lisätä ja muokata WFS-palvelimen tietoja, kuten versioneuvottelun 
uusia tietoja. Jos haluat käyttää Tietoa WFS-palvelimesta -valintaikkunaa, valitse Tietokanta > WFS-tietokannan 
ominaisuudet ja sitten Palvelin. 

Version neuvottelu
Jos käytät WFS 1.1 -protokollaa palvelinyhteydessä, et voi käyttää WFS-T:tä. Jos haluat käyttää WFS-T:tä, valitse 
Ensisijaisesti versio 1.0 ja käytä WFS 1.0:aa.

Automaattinen
MapInfo Professional käyttää WFS-palvelinyhteydessä korkeinta WFS-versiota, jota sekä MapInfo Professional 
että palvelin tukevat.

Ensisijaisesti versio 1.0
MapInfo Professional käyttää WFS-palvelinyhteydessä WFS 1.0 -protokollaa. Jos palvelin tukee vain muita 
versioita kuin 1.0:aa, MapInfo Professional ottaa käyttöön jonkin muun version, jota sekä MapInfo Professional 
että palvelin tukevat (kuten 1.1).
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