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Wyświetlanie danych SQLite (*.sqlite) Data
MapInfo Professional obsługuje bazy danych SQLite przez OSGeo FDO Data Access Technology, by można było 
pracować z danymi przestrzennymi przechowywanymi w plikach bazy danych SQLite. Oznacza to że:

• możesz wyświetlić istniejące dane SQLite na mapie w MapInfo Professional;
• możesz zapisać zbiory MapInfo do istniejącej bazy danych SQLite, by korzystać z funkcjonalności silnika 

transakcyjnej bazy danych SQL (nie możesz tworzyć nowej bazy danych SQLite z MapInfo Professional); 
• możesz dzielić dane przestrzenne z innymi aplikacjami jak produkty Autodesk: AutoCAD Map 3D, Civil 3D i 

Autodesk Infrastructure Modeler.

Aby zacząć pracę z danymi w bazie danych SQLite, zobacz Otwieranie zbiorów SQLite i Otwieranie tabel SQLite z 
użyciem filtrów kolumn i wierszy. 

FDO (Feature Data Object) to interfejs do przechowywania, pobierania, akutalizacji i analiz danych przestrzennych. 
MapInfo Professional instaluje FDO Provider for SQLite (spatial), by można było pracować z plikami baz danych 
SQLite. Technologia dostępu do danych OSGeo FDO przechowuje dane geometryczne w bazie SQLite jako obiekty 
FGF (Feature Geometry Format). Informacja o mapowaniu obiektów MapInfo na obiekty FGF dla połączeń 
bazodanowych SQLite znajduje się w Mapowanie obiektów FGF w bazie SQLite na obiekty MapInfo na stronie 6.

MapInfo Professional pracuje z danymi stworzonymi w produktach Autodesk, jak AutoCAD Map 3D, Civil 3D i 
Infrastructure Modeler przechowywanymi w formacie bazy danych SQLite. Możesz przejrzeć te dane w MapInfo 
Professional, zapisać zmiany w danych i kontynuować pracę w produktach Autodesk. Pewne ograniczenia odczytu i 
zapisu warstw tekstowych stworzonych w AutoCAD Map 3D są opisane w Dzielenie danych z Autodesk AutoCAD 
Map 3D na stronie 9.

Więcej informacji znajdziesz:

• O SQLite w http://www.sqlite.org;
• O FDO w http://fdo.osgeo.org;

Otwieranie zbiorów SQLite
MapInfo Professional umożliwia wybór tabel do otwarcia z bazy SQLite i wyświetlenie styli i filtrów kolumn oraz wierszy 
dla tabel.

MapInfo Professional pracuje z istniejącymi bazami danych SQLite. Nie może tworzyć nowych baz danych SQLite. 
Możesz otworzyć tabelę w bazie SQLite i zapisać swoje edycje oraz możesz zapisać istniejący zbiór MapInfo w bazie 
SQLite. 

Aby otworzyć jedną lub więcej tabel w bazie danych SQLite:

1. Wybierz Plik > Otwórz.

2. Z listy Pliki typu wzbierz Baza danych SQLite (*.sqlite).

3. Z listy Szukaj w wybierz folder bazy danych SQLite, którą chcesz otworzyć.

4. Z listy plików wybierz bazę danych SQLite do otwarcia.
Aby w oknie Otwórz wybrać więcej plików baz danych SQLite, naciśnij klawisz Ctrl lub Shift wybierając pliki.

5. Kliknij Otwórz.
Otwiera się okno Wybierz jedną lub wiele tabel do otwarcia.

6. Na liście Tabele bazy danych wybierz tabelę do otwarcia zaznaczając pole przy nazwie tabeli.
Możesz wybrać jedną lub więcej tabel. Otwarte będą tylko zaznaczone tabele.

7. Opcjonalnie wybierz sposób wyświetlania danych na mapie zaznaczając nazwę tabeli i klikając Styl.
Otwiera to okno Zmień styl obiektu tablicy, gdzie możesz określić styl wyświetlania geometrii (typy obiektów 
przestrzennych), jak symbole i regiony. Ustawiony styl obowiązuje tylko dla zaznaczonej tabeli (bez względu 
na to czy ma zaznaczone pole przy nazwie).
Aby wybrać więcej tabel, przytrzymaj CTRL przy wybieraniu nazw tabel. Wybór stylu ma zastosowanie do 
wszystkich tabel podświetlonych na liście Tabele bazy danych.
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8. Z listy Widok wybierz jak chcesz otworzyć tabele.
Wybierz Nowe okno mapy lub Bieżące okno mapy, by otworzyć je w oknie mapy, lub Tabela, by otworzyć je 
w oknie tabeli, by zobaczyć zawartość tabeli.

9. Kliknij OK.

Wybrana tabela lub tabele otwierają się w MapInfo Professional.

Jeśli w oknie Otwórz wybierzesz wiele plików baz SQLite (.sqlite), każda baza danych otwiera okno Wybierz jedną 
lub wiele tabel do otwarcia. Powtórz poprzednie kroki dla każdej bazy danych.

Stosowanie własnych opcji przy otwarciu tabel bazy SQLite

Otwierając tabelę bazy danych SQLite według opisu w Otwieranie zbiorów SQLite na stronie 2 możesz wybrać 
opcje wyświetlania styli, filtrów i sposobu dostępu do danych (bezpośredni lub połączony). Wybrane opcje są 
nadrzędne dla powszechnych opcji otwierania tabel SQLite w MapInfo Professional.

W MapInfo Professional zmieniasz styl wyświetlania tabeli SQLite na mapie, ale nie możesz zapisać tych zmian 
w tabeli SQLite. Jedyny sposób ustawienia jak tabela SQLite wyświetla się w MapInfo Professional to ustawienie 
własnych opcji wyświetlania przy otwieraniu tabeli SQLite.

Aby zastosować własne opcje dla tabeli SQLite, otwórz ją zgodnie z Otwieranie zbiorów SQLite na stronie 2. 
Podświetl nazwę tabeli w oknie Wybierz jedną lub wiele tabel do otwarcia i kliknij Styl lub Opcje. Możesz użyć dla 
tabeli następujących typów własnych opcji:

• Aby ustawić wyświetlanie na mapie geometrii (typy obiektów przestrzennych jak symbole, linie i regiony), kliknij 
Styl. Otwiera to okno Opcje otwierania zbioru DBMS, gdzie możesz wybrać style wyświetlania jak: typ symbolu, 
kolor i rozmiar i czcionkę etykiet, kolor i styl linii, kolor i deseń wypełnienia regionu oraz kolor i styl krawędzi.

• Aby ustawić filtry, by pobrać określone kolumny lub wiersze, kliknij Opcje. Otwiera to okno Opcje otwierania zbioru 
DBMS, gdzie możesz wybrać filtry kolumn i wierszy dla tabeli. Filtry ograniczają ilość informacji, z jaką będziesz 
pracować i czas potrzebny na pobranie i zapisanie danych. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Otwieranie tabel 
SQLite z użyciem filtrów kolumn i wierszy na stronie 4.

• Aby wybrać czy korzystać z danych jako dostęp bezpośredni czy zbiór połączony, wybierz Opcje. Otwiera to okno 
Opcje otwierania zbioru DBMS, gdzie możesz wybrać Załaduj dane (zbiór połączony) lub Dostęp bezpośredni. 
Dokonany tu wybór jest nadrzędny wobec powszechnych opcji dla tabel w oknie Wybierz jedną lub wiele tabel do 
otwarcia. Informacje o zbiorze połączonym, dostępie bezpośrednim i buforowaniu są w Ustawianie dostępu 
bezpośredniego lub zbioru połączonego przy otwarciu tabel SQLite na stronie 6.

Możesz ustawić własne opcje dla wielu tabel naraz podświetlając ich nazwy w oknie Wybierz jedną lub wiele tabel do 
otwarcia i klikając Style lub Opcje. Aby wybrać wiele tabel, przytrzymaj CTRL przy wybieraniu nazw tabel. By wybrać 
wszystkie tabele, wybierz Wybierz wszystkie. 

Po ustawieniu własnych opcji dla tabeli, przy jej nazwie pojawia się gwiazdka (*). Po najechaniu kursorem myszy na 
nazwę tabeli, wyświetla się informacja o zastosowanych własnych opcjach.

Zmiana folderu pliku MapInfo TAB dla tabeli bazy danych SQLite

Gdy MapInfo Professional otwiera po raz pierwszy tabelę bazy danych SQLite, tworzy plik MapInfo TAB (z tą samą 
nazwą co tabela), w którym przechowuje informacje o wyświetlaniu tabeli SQLite. Własne opcje wybrane przy 
otwieraniu tabeli zapisywane są w pliku TAB. MapInfo Professional odczytuje plik TAB przy każdym otwarciu tabeli 
SQLite i stosuje wybrane przez Ciebie własne opcje.

Plik TAB dla tabeli SQLite zapisuje się w folderze %UserProfile%\My Documents. Domyślnie %UserProfile% 
ma wartość:

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

Przy otwieraniu tabeli SQLite zgodnie z Otwieranie zbiorów SQLite na stronie 2, możesz wybrać gdzie zapisać plik 
TAB dla tabeli. Aby to zrobić, w oknie Wybierz jedną lub wiele tabel do otwarcia zaznacz nazwę tabeli i kliknij Folder. 
Otwiera się okno Przeglądanie w poszukiwaniu folderu, w którym możesz wskazać lokalizację zapisu pliku TAB. 
Nowa lokalizacja wyświetla się pod przyciskiem Folder w oknie Wybierz jedną lub wiele tabel do otwarcia.
MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentacja nowych funkcjonalności 3



Mapowanie układów współrzędnych FDO (SQLite) na układy współrzędnych MapInfo

Gdy MapInfo Professional ma problem z określeniem układu współrzędnych przy otwarciu tabeli w bazie SQLite, 
wyświetla okno Wybierz odwzorowanie. W tym oknie przypisujesz układ współrzędnych do tabeli. MapInfo 
Professional zapisuje potem tę informację do pliku TAB dla tabeli i odczytuje przy każdym otwarciu tabeli.

Bardzo zaawansowani użytkownicy umiejący pracować ze stringami i układami współrzędnych MapBasic mają 
zaawansowaną opcję dostosowania. Gdy MapInfo Professional otwiera tabelę SQLite, konwertuje definicję układu 
współrzędnych SQLite na string MapBasic CoordSys (układ współrzędnych). MapInfo Professional instaluje się z 
plikiem MapInfoCoordinateSystemSet.xml, gdzie można dostosować konwersje z definicji układu współrzędnych 
SQLite Well Known Text (WKT) na stringi MapBasic CoordSys (układ współrzędnych) i odwrotnie. 

Otwieranie tabel SQLite z użyciem filtrów kolumn i wierszy
Możesz stosować filtry kolumn i wierszy na tabeli bazy danych SQLite przed jej otwarciem w MapInfo Professional. 
Filtry pozwalają wybrać kolumny i wiersze do pobrania ze źródła danych. Przydaje się to do ograniczenia ilości 
informacji, z którą pracujesz i czasu na pobranie i zapisanie danych.

Aby użyć filtra kolumn i wierszy na tabeli SQLite przy jej otwieraniu:

1. Wybierz Plik > Otwórz.

2. Z listy Pliki typu wzbierz Baza danych SQLite (*.sqlite).

3. Z listy Szukaj w wybierz folder bazy danych SQLite, którą chcesz otworzyć.

4. Z listy plików wybierz bazę danych SQLite do otwarcia.

5. Kliknij Otwórz.
Otwiera się okno Wybierz jedną lub wiele tabel do otwarcia.

6. Na liście Tabele bazy danych wybierz jedną lub więcej tabel do otwarcia.

7. Kliknij Opcje.

8. W oknie Opcje otwierania zbioru DBMS wybierz Tryb standardowy i kliknij Filtr kolumn.
Otwiera się dialog Wybierz kolumny. 

9. Wybierz kolumny do pobrania z tabeli i kliknij OK.
Informacje o filtrach kolumn są w Filtrowanie kolumn.

10. Wybierz Filtr wierszy.

11. W oknie Wybierz wiersze wybierz wiersze do pobrania z tabeli i kliknij OK.
Informacje o filtrach wierszy są w Filtrowanie wierszy.

12. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje otwierania tablicy DBMS.

13. Z listy Widok wybierz jak chcesz otworzyć tabele.
Wybierz Nowe okno mapy lub Bieżące okno mapy, by otworzyć je w oknie mapy, lub Tabela, by otworzyć je 
w oknie tabeli, by zobaczyć zawartość tabeli.

14. Kliknij OK.

Tabela otwiera się w MapInfo Professional tylko z wybranymi kolumnami i wierszami.

Aby stworzyć swój filtr w standardowej składni SQL, zobacz Tworzenie własnego filtra tabel na stronie 5.
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Filtrowanie kolumn

Kliknij przycisk Filtr kolumn, aby wybrać kolumny do załadowania. Otwiera się dialog Wybierz kolumny. Przy pierwszym 
pojawieniu się dialogu na liście Wybrane pojawia się gwiazdka (*). Jeśli ją pozostawisz, z tablicy zostaną wybrane 
wszystkie kolumny. W przeciwnym wypadku:

• Przesuń kolumny, które chcesz załadować z listy Dostępne na listę Wybrane przy użyciu przycisków ze 
strzałkami. Pojedyncza strzałka przesuwa pojedyncze kolumny. Podwójna przesuwa wszystkie jednocześnie. 
Możesz też dwukrotnie kliknąć kolumnę, by przenieść ją do drugiej listy.

• Zmień kolejność wybranych kolumn na liście Wybrane przy użyciu klawiszy W górę i W dół.

Kliknij OK, aby zapisać ustawienia. 

Jeśli tablica zawiera grafikę, na liście Dostępne znajduje się dodatkowa kolumna „OBJECT“, która odnosi się 
do kolumny przestrzennej. Możesz ją wybrać, aby załadować obiekty przestrzenne z tablicy.

Filtrowanie wierszy

Kliknij przycisk Filtr wierszy aby wybrać wiersze, które chcesz ściągnąć. Otwiera się dialog Wybierz wiersze. 
Aby pobrać wszystkie wiersze dla wybranych kolumn, zostaw to okno bez zmian. W przeciwnym wypadku wybierz 
kolumnę, operator i wartość, aby określić dane, które chcesz pozyskać z wybranej tablicy. 

• Z listy Kolumna wybierz kolumny, na podstawie których chcesz filtrować wiersze. (To jest to samo co określanie 
klauzuli WHERE w zapytaniu SQL). Jeśli filtrujesz wiersze po jednej kolumnie, wybierz kolumnę, operator i 
wartość. Jeśli filtrujesz wiersze na podstawie kilku kolumn, wybierz kolejną kolumnę z następnej rozwijalnej listy. 
Uaktywni to następny rząd pól dla wprowadzania danych.

• Użyj pól Operator i Wartość, by określić filtr wierszy. 

Pomoc w wypełnieniu tych pól znajdziesz w Uwagi odnośnie filtrowania wierszy w Pomocy.

Kliknij OK, gdy określisz zasady filtrowania wierszy.

Tworzenie własnego filtra tabel

Aby stworzyć własny filtr przy otwieraniu tabel bazy danych SQLite, postępuj zgodnie z Otwieranie tabel SQLite z 
użyciem filtrów kolumn i wierszy na stronie 4, by otworzyć bazę SQLite i zobaczyć jej tabele w oknie Wybierz jedną 
lub wiele tabel do otwarcia.

1. Wybierz z listy tabelę do otwarcia.

2. Kliknij Opcje.
Pojawia się okno dialogowe Opcje otwierania tablicy DBMS.

3. Wybierz Tryb eksperta. 

4. Kliknij Widok SQL.
Otwiera się okno dialogowe Wprowadź instrukcję SQL.

5. W polu Instrukcja SQL wpisz zapytanie w standardowej składni SQL lub kliknij Załaduj, by otworzyć plik 
zapytania SQL (*.sql).
Aby wpisać zapytanie wielowierszowe należy:
• Aby przejść do następnego wiersza wciśnij ENTER.
• Aby użyć tabulatora wciśnij <CTRL TAB>
• Aby wyciąć i wkleić ze Schowka, użyj <CTRL X> aby wyciąć, <CTRL C> aby skopiować, 

a <CTRL V> aby wkleić.

6. Kliknij OK, aby użyć zapytania i zamknąć okna.
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Ustawianie dostępu bezpośredniego lub zbioru połączonego przy otwarciu tabel SQLite
Przy otwarciu tabel bazy SQLite zgodnie z Otwieranie zbiorów SQLite na stronie 2 możesz wybrać opcję Bezp. 
dostęp lub Połączony w oknie Wybierz jedną lub wiele tabel do otwarcia. Domyślnie tabela otwiera się w dostępie 
bezpośrednim z włączonym buforowaniem, by mieć dostęp bezpośrednio ze źródła z dodatkową szybkością dzięki 
buforowaniu. Aby zmienić sposób dostępu do otwartej tabeli, musisz ją zamknąć i ponownie otworzyć. 

Praca z tabelami SQLite bezpośredniego dostępu

Domyślnie MapInfo Professional otwiera tabele bazy SQLite w bezpośrednim dostępie. Bezpośrednie połączenie z 
tabelą SQLite pozwala odczytać dane z bazy SQLite w razie potrzeby. Jest to przydatne przy dzieleniu danych z inną 
aplikacją, by mieć pewność, że pracuje się na aktualnych danych.

Rozważ wybór dostępu bezpośredniego gdy:

• Czytasz i edytujesz dynamicznie zmieniające się dane.
• Chcesz zachować bezpieczeństwo danych (dane muszą pozostać tylko w jednym bezpiecznym miejscu).

Pełna lista uwarunkowań jest w Porównanie dostępu bezpośredniego i zbioru połączonego w Pomocy MapInfo 
Professional.

Aby przyspieszyć dostęp do danych w bezpośrednim dostępie, możesz wybrać ich lokalne buforowanie. MapInfo 
Professional czyta wtedy dane z bufora. Żywot bufora jest ograniczony do bieżącej sesji. Dostęp do danych jest 
szybszy, ale nie masz dostępu do najnowszej wersji. Tabela odświeża się przy zmianie przybliżenia, przesuwaniu 
lub wybraniu danych w oknie mapy, lub przy edycji danych w oknie tabeli. 

Praca ze zbiorami połączonymi SQLite

Możesz otworzyć tabelę bazy SQLite jako tabele dostępu połączonego. Zbiór połączony jest specjalnym rodzajem 
zbioru MapInfo Professional, który jest kopią tabeli pobraną z odległej bazy danych i utrzymuje połączenie ze swoją 
źródłową tablicą w odległej bazie danych. (Zdalna tabela to tabela bazy SQLite). Gdy MapInfo Professional pobiera 
tabelę, kopiuje całą jej zawartość na lokalną maszynę. Wszelkie zmiany dokonane w kopii mogą być wprowadzone 
do tabeli w bazie danych SQLite w dowolnym momencie. Połączone zbiory mogą być używane samodzielnie lub 
pozostawać połączone z oryginalną bazą danych SQLite. Po edycji danych w tabeli połączonej, MapInfo Professional 
zapisuje ją do bazy SQLite rozwiązując konflikty wynikające z jednoczesnej edycji wielu użytkowników. Zapisanie 
zmian w zbiorze połączonym zapisuje je do bazy danych SQLite oraz w zbiorze połączonym.

Rozważ wybór zbioru połączonego gdy:

• Używasz zawartości tabeli do wyświelania w tle lub dane mają małą zmienność. Zbiory połączone są edytowalne, 
jeśli tylko bazowe tabele, z których pochodzą, są edytowalne.

• Tabele są bardzo duże. Dane występują lokalnie, więc istnieje jednorazowy koszt pobrania ich, a kolejne dostępy 
są szybkie, porównywalne do dostępu do natywnego zbioru, gdyż nie ponosi się kosztu ruchu sieciowego przy 
każdym użyciu danych do wyświetlania mapy czy analiz.

Zbiory połączone są ograniczone do 2GB na plik.

Pełna lista uwarunkowań jest w Porównanie dostępu bezpośredniego i zbioru połączonego w Pomocy MapInfo 
Professional.

Mapowanie obiektów FGF w bazie SQLite na obiekty MapInfo
Technologia dostępu do danych OSGeo FDO przechowuje dane geometryczne w bazie SQLite jako obiekty FGF 
(Feature Geometry Format). Ta sekcja zawiera mapowania między obiektami FGF (Feature Geometry Format) 
w bazie SQLite a obiektami MapInfo. Ta informacja jest przydatna przy tworzeniu obiektów, które będziesz dzielił 
z innymi aplikacjami, byś rozumiał jak będą traktowane w innej aplikacji.
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Mapowanie między typami obiektów FGF a obiektami MapInfo:

Mapowanie między typami obiektów MapInfo a obiektami FGF:

Nieobsługiwane obiekty MapInfo to:

• P_NULL
• P_TEXT
• P_WINDOWPORT
• P_PIECHART
• P_BARCHART

Tworząc łuki, elipsy lub zaokrąglone prostokąty w MapInfo Professional i zapisując je potem w tabeli SQLite, możesz 
być zapytany czy konwertować jest do obsługiwanych typów obiektów FGF. Obiekty MapInfo konwertują się z łuku do 
polilinii, z elipsy do poligonu i z zaokrąglonego prostrokątu do poligonu.

Obiekt FGF Obiekt MapInfo

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 z wieloma częściami

FGF_Geom_Polygon P_REGION bez lub z dziurami

FGF_Geom_MultiPolygon P_REGION wieloczęściowy bez lub z dziurami

FGF_Geom_MultiGeometry P_COLLECTION

FGF_Geom_CurveString P_PLINE

FGF_Geom_MultiCurveString P_PLINE z wieloma częściami

FGF_Geom_CurvePolygon P_REGION

FGF_Geom_MultiCurvePolygon P_REGION z wieloma częściami

Obiekt MapInfo Obiekt FGF

P_POINT FGF_Geom_Point

P_LINE FGF_Geom_LineString

P_ARC FGF_Geom_LineString

P_PLINE FGF_Geom_LineString lub FGF_Geom_MultiLineString jeśli wiele części

P_REGION FGF_Geom_Polygon – jeden zewnętrzny poligon. Jeśli ma wiele części, każda 
część jest zdefiniowana w ringu.

FGF_Geom_MultiPolygon – wiele poligonów zewnętrznych. Jeśli każdy poligon 
zewnętrzny ma wiele części, każda część jest zdefiniowana w ringu

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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Użycie MapInfo Map Catalog z bazą SQLite
MapInfo Professional otwiera tabele bazy SQLite z grafiką nie wymagając MapInfo Map Catalog. W innych typach 
baz danych jak Oracle czy SQL Server, MapInfo Professional przechowuje informacje o tabelach i widokach 
przestrzennych w specjalnej tabeli w bazie danych. Tabela nazywa sie MAPINFO_MAPCATALOG (Map Catalog). 
MapInfo Professional nie musi tego robić w przypadku bazy SQLite.

Jedynym powodem dla tworzenia Map Catalog dla tabel SQLite byłoby przechowanie domyślnej informacji jak widok, 
styl czy styl per wiersz. Jeśli chcesz stworzyć Map Catalog, musi się nazywać MAPINFO_MAPCATALOG (wszystko 
wielką literą).

Instrukcje tworzenia Map Catalog są w Ręczne tworzenie MapInfo_MapCatalog w Pomocy MapInfo Professional.

Otwieranie Map Catalog przechowywanego w bazie SQLite

MapInfo Professional traktuje Map Catalog jako tabelę systemową. Aby otworzyć Map Catalog w MapInfo 
Professional, musisz wybrać przeglądanie tabel systemowych przy otwarciu bazy SQLite. 

Aby otworzyć Map Catalog przechowywany w bazie SQLite

1. Wybierz Plik > Otwórz.
Pojawia się okno dialogowe Otwórz.

2. Z listy Pliki typu wzbierz Baza danych SQLite (*.sqlite).

3. Z listy Szukaj w wybierz folder bazy danych SQLite, którą chcesz otworzyć.

4. Z listy plików wybierz bazę danych SQLite do otwarcia.

5. Kliknij Otwórz.
Otwiera się okno Wybierz jedną lub wiele tabel do otwarcia.

6. Kliknij Filtruj zbiory.
Otwiera się okno dialogowe Filtruj zbiory.

7. Zaznacz pole Tablice systemowe i kliknij OK.

8. Na liście Tabele bazy danych wybierz jedną lub więcej tabel do otwarcia.

9. Z listy Widok wybierz jak chcesz otworzyć tabele.
Wybierz Nowe okno mapy lub Bieżące okno mapy, by otworzyć je w oknie mapy, lub Tabela, by otworzyć je 
w oknie tabeli, by zobaczyć zawartość tabeli.

10. Kliknij OK.

Jak szybciej przetwarzać zakresy map baz danych SQLite

MapInfo Professional oblicza zakres mapy dla tabel z danymi przestrzennymi przed ich wyświetleniem na mapie. 
To obliczenie może trwać długo dla dużych tabel. Zaawansowani użytkownicy mogą skrócić czas przetwarzania tabel 
dzięki użyciu przez MapInfo Professional dla zakresu mapy informacji o układzie współrzędnych FDO zamiast 
obliczania go.

MapInfo Professional zapisuje plik .TAB przy pierwszym otwarciu tabeli bazy SQLite i przechowuje w nim domyślne 
ustawienia wyświetlania i ustawienia połączenia z bazą danych. MapInfo Professional odczytuje potem plik TAB 
przy każdym otwarciu tabeli SQLite. Można określić w pliku TAB czy czytać zakres mapy z informacji o układzie 
współrzędnych FDO czy z Map Catalog tworzonego dla bazy danych SQLite. Domyślnie pliki TAB są zapisywane 
w folderze %userprofile%\My Documents. Domyślna lokalizacja to:

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

Windows 7, 2008: C:\Users\<nazwa_uzytkownika>\My Documents
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Aby MapInfo Professional użyło zakres mapy dla tabeli SQLite z informacji o układzie współrzędnych FDO, otwórz 
powiązany plik TAB w edytorze tekstu. Dodaj UseCoordSysBounds=TRUE na końcu poniższego ciągu połączenia 
używając średnika ( ; ) jako separatora:

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

Jak nadpisać użycie Map Catalog

Domyślnie MapInfo Professional używa dla zakresu mapy tabeli SQLite Map Catalog, jeśli istnieje w bazie danych. 
Aby nadpisać to domyślne ustawienie, dodaj UseMapCatalog=FALSE na końcu poniższego ciągu połączenia 
używając średnika ( ; ) jako separatora:

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

Instrukcje tworzenia Map Catalog dla bazy danych SQLite są w Ręczne tworzenie MapInfo_MapCatalog w Pomocy 
MapInfo Professional.

Uwagi opisujące Open Source dla FDO

FDO 3.7.0

Ten produkt zawiera FDO (Feature Data Objects), na licencji Lesser General Public License (LGPL), 
©2012, Open Source Geospatial Foundation, wszystkie prawa zastrzeżone. Licencję można pobrać 
z http://fdo.osgeo.org/lgpl.html. Kod źródłowy tego oprogramowania jest dostępny na http://fdo.osgeo.org/
content/downloads.

Dzielenie danych z innymi aplikacjami
Ta sekcja opisuje pracę w MapInfo Professional z danymi dzielonymi z innymi użytkownikami i aplikacjami w 
organizacji.

• Dzielenie danych z Autodesk AutoCAD Map 3D
• Dzielenie własnych symboli z innymi aplikacjami

Dzielenie danych z Autodesk AutoCAD Map 3D
MapInfo Professional pracuje z danymi stworzonymi w Autodesk AutoCAD Map 3D i przechowywanymi w SQLite 
lub Oracle. Możesz przejrzeć te dane w MapInfo Professional, zapisać zmiany w danych i kontynuować pracę w 
produktach Map 3D. Są jednak uwarunkowania i ograniczenia odczytu i zapisu warstw tekstowych stworzonych w 
Autodesk AutoCAD Map 3D. 

Więcej informacji o warstwach tekstowych Map 3D znajdziesz w dokumentacji Map 3D.

Dostęp do warstw tekstowych Map 3D

Warstwy tekstowe Map 3D muszą być przechowywane w SQLite lub Oracle. Nie ma obsługi odczytu warstw 
tekstowych przechowywanych w innych formatach, jak pliki SDF. 
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Użytkownicy SQLite:

Aby wyświetlić warstwę tekstową Map 3D przechowywaną w bazie SQLite, otwierasz ją w MapInfo Professional jak 
każdą inną tabelę SQLite. Instrukcję otwarcia tabel bazy SQLite znajdziesz w Otwieranie zbiorów SQLite na 
stronie 2. 

MapInfo Map Catalog nie jest konieczny do otwarcia tabel w bazie SQLite. W innych typach baz danych jak 
Oracle czy SQL Server, MapInfo Professional przechowuje informacje o tabelach i widokach przestrzennych 
w specjalnej tabeli w bazie danych. MapInfo Professional otwiera tabele SQLite z grafiką nie wymagając Map 
Catalog. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Użycie MapInfo Map Catalog z bazą SQLite na stronie 8.

Użytkownicy Oracle:

Aby wyświetlić warstwę tekstową Map 3D przechowywaną w Oracle, najpierw trzeba do niej dodać grafikę. Więcej 
informacji w sekcji Dodawanie grafiki do tablicy DBMS by wyświetlić ją na mapie w Pomocy MapInfo Professional. 
Dla warstw tekstowych przechowywanych w SQLite ten krok nie jest wymagany.

Aby otworzyć warstwę tekstową, najpierw stwórz połączenie do źródła danych (zobacz Tworzenie połączenia 
ze źródłem danych w Pomocy MapInfo Professional) i wybierz tabelę warstwy tekstowej do otwarcia. 
MapInfo Professional rozpoznaje tabelę jako warstwę tekstową po strukturze tabeli. Nie trzeba wskazywać 
MapInfo Professional, że to tabela tekstowa.

Praca z warstwami tekstowymi Map 3D

Wyświetlając warstwę tekstową MapInfo Professional używa domyślnych ustawień dla obiektów tekstowych, jeśli nie 
ma wyraźnych informacji o formatowaniu dla pojedynczych obiektów tekstowych (zobacz Użycie MapInfo Map 
Catalog z bazą SQLite na stronie 8). Domyślne ustawienia MapInfo Professional mogą się różnić od tych w Map 3D. 
Aby zmienić domyślne ustawienia stylu tekstu, wybierz Opcje > Preferencje > Style > Tekst.

Obsługa formatowania tekstu Map 3D 

MapInfo Professional obsługuje formatowanie zarówno zwykłego tekstu jak i pewnej części MText (wieloliniowy tekst 
AutoCAD). Obsługa formatowania MText obejmuje: nazwę, kolor, pogrubienie, pochylenie, podkreślenie i tekst 
wielowierszowy. MapInfo Professional stosuje formatowanie do całego obiektu tekstowego. Nie obsługuje 
częściowego formatowania obiektu tekstowego. Edytując obiekt tekstowy w MapInfo Professional i zapisując 
w bazie danych, bieżące formatowanie tego obiektu jest nadpisywane.

Ograniczenia pracy z tekstem Map 3D 

Nie cała informacja o stylu związana z warstwą tekstową Map 3D jest przechowywana w tabelach bazy danych. 
Dotyczy to domyślnych ustawień stylu dla klasy obiektów Map 3D oraz zaawansowanej funkcjonalności jak użycie 
wyrażeń w tworzeniu obiektów tekstowych. W wyniku tego zawartość i wygląd warstw tekstowych w MapInfo 
Professional mogą być znacząco inne niż w Map 3D. 

Przeglądanie kolumn obiektów tekstowych AutoCAD w tabeli

MapInfo Professional rozpoznaje poniższe kolumny w tabeli SQLite lub Oracle jako zawierające obiekty tekstowe 
AutoCAD:

• FeatID
• Label_Text
• Geometry
• Size (Size1 dla Oracle)
• Orientation
• Horizontal_Alignment
• Vertical_Alignment
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Map_3D przechowuje obiekty tekstowe jako geometrie punktowe i powiązany tekst etykiety. MapInfo Professional 
konwertuje geometrie punktowe do tekstowych a specyfikacje tekstu są czytane z kolumn: Label_Text, Size, 
Orientation, Vertical_Alignment, and Horizontal_Alignment. MapInfo Professional przypisuje domyślne preferencje 
stylu czcionki do legendy, jeśli nie ma ustawionego formatowania pojedynczych obiektów tekstowych.

MapInfo Professional przetwarza informację tekstu etykiety, ale nie pozwala pracować z kolumnami tekstu etykiety. 
Tylko kolumna FeatID jest widoczna w oknie tabeli, a kolumny tekstu etykiet i specyfikacji tekstu są ukryte. 

Jeśli tabela Oracle zawiera kolumny ClassID i RevisionNumber, są one ukrywane.

Dzielenie własnych symboli z innymi aplikacjami
Jeśli masz symbole unikalne dla swojej organizacji i chcesz je dzielić ze wszystkimi użytkownikami MapInfo 
Professional, możesz przekazać symbole użytkownikom albo dzielić pliki symboli w katalogu grupy roboczej. 
Może być przydatna współpraca z administratorem systemu w tym zakresie.

Weź pod uwagę:

Symbole muszą być plikami rastrowymi w jednym z obsługiwanych przez MapInfo Professional formatów. 
Najpopularniejsze formaty to: Graphics Interchange Format (.gif), Joint Photographic Experts Group (.jpeg), 
Portable Network Graphics (.png), Tagged Image File Format (.tiff) i Windows bitmap (.bmp). Pełna lista 
obsługiwanych formatów jest w Obsługiwane formaty plików w pomocy MapInfo Professional. MapInfo Professional 
nie obsługuje formatu Arc/Info Binary Grid (*.adf).

MapInfo Professional nakłada ograniczenie 31 znaków długości nazwy pliku z symbolem. 

Pliki symboli musza mieć unikalne nazwy. Jeśli kilka plików symboli ma tę samą nazwę, bo są w różnych folderach 
folderu CustSymb, MapInfo Professional używa pierwszego znalezionego pliku symbolu.

MapInfo Professional instaluje się z symbolami. Przy pierwszym uruchomieniu MapInfo Professional kopiuje folder 
CustSymb z folderu instalacyjnego do folderu %appdata% a potem przeszukuje lokalizację %appdata%. 
(Nie szuka w lokalizacji instalacji MapInfo Professional)

Dystrybucja symboli użytkownika wśród użytkowników MapInfo Professional

Jeśli wybierzesz dystrybucję symboli organizacji do wszystkich użytkowników MapInfo Professional, powinni oni 
umieścić pliki symboli w katalogu CustSymb w ich Application Data (%appdata%):

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

Aby poznać swój folder %appdata% z menu Start wybierz Run i w oknie Uruchamianie wpisz %appdata%.

Możesz pogrupować pliki symboli w katalogi wewnątrz CustSymb i MapInfo Professional będzie przeszukiwać 
podkatalogi.

Pliki symboli muszą mieć unikalne nazwy nawet gdy są pogrupowane w podfoldery folderu CustSymb.

Dzielenie symboli w katalogu grupy roboczej

Zanim zaczniesz, przeczytaj uwarunkowania opisane w Dzielenie własnych symboli z innymi aplikacjami.

Jeśli wybierzesz użycie udziału sieciowego grupy roboczej MapInfo Professional, dodaj symbole organizacji do folderu 
CustSymb w folderze Application Data (%appdata%) grupy roboczej. Potem wskaż MapInfo Professional katalog 
grupy roboczej. Jest to już ustawione, jeśli masz instalację MapInfo Professional dla grupy roboczej. Jeśli nie, zobacz 
Wskazanie MapInfo Professional katalogu grupy roboczej. Szczegóły instalacji dla grupy roboczej są w rozdziale 
Instalacje dla grupy roboczej w pomocy MapInfo Professional .

Możesz pogrupować pliki symboli w katalogi wewnątrz folderu CustSymb grupy roboczej i MapInfo Professional 
będzie przeszukiwać podkatalogi. Pliki symboli muszą mieć unikalne nazwy nawet gdy są pogrupowane w podfoldery 
folderu CustSymb.
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Wskazanie MapInfo Professional katalogu grupy roboczej

Aby wskazać MapInfo Professional zlokalizowane w folderze grupy roboczej dzielone pliki jak symbole:

1. Wybierz Opcje > Preferencje > Katalogi.

2. W oknie Preferencje katalogowe w sekcji Katalog grupy roboczej zaznacz pole Użyj przy szukaniu plików 

danych aplikacji i wpisz ścieżkę lub kliknij  by wybrać ścieżkę katalogu grupy roboczej. 

Możesz użyć nazw dysków lub ścieżek UNC.

3. Kliknij OK, by potwierdzić zmiany. Program zapisuje nową ścieżkę do rejestru. Przy każdym uruchomieniu MapInfo 
Professional używana jest nowa ścieżka do plików danych aplikacji.

Aby wrócić do używania tylko lokalnych plików i zaprzestania dzielenia wspólnych plików danych jak symbole, powtórz 
powyższe kroki i odznacz pole Użyj przy szukaniu plików danych aplikacji.

Używanie symboli organizacji na mapie

Aby oglądać i używać na mapie symboli organizacji:

1. W oknie mapy kliknij dwukrotnie symbol mapy na mapie. Ewentualnie zamiast ustawiać style per obiekt, 
użyj zastępowania stylu.

Warstwa mapy musi być edytowalna, co możesz ustawić w oknie Przegląd warstw klikając ikonę W edycji  
dla warstwy mapy. 

2. W oknie Punkt kliknij przycisk Styl.

3. W oknie Styl symbolu z listy Czcionka wybierz swoje symbole. Z listy dostępnych symboli wybierz jeden, 
by obejrzeć styl symbolu.

Praca z Web Feature Service (WFS) 1.1
MapInfo Professional 11.5.2 obsługuje serwery pracujące z wersją 1.1 standardu Open Geospatial Consortium (OGC) 
Web Feature Service Interface. Web Feature Service (WFS) daje interfejs do żądań o obiekty geograficzne w sieci z 
użyciem wywołań niezależnych od platformy. 

Poniższe sekcje opisują sytuacje i warunki, z których trzeba sobie zdawać sprawę pracując z serwerem WFS 1.1

• Stosowanie zmiany kolejności współrzędnych do korekty wyświetlania obiektów na mapie
• Testowanie kolejności współrzędnych zbioru WFS
• Przestrzenne filtry wierszy
• Brak obsługi WFS-T z WFS 1.1
• Jak sprawdzić używaną wersję WFS?
• Praca ze zbiorami WFS mającymi zagnieżdżone struktury
• Ustawianie liczby wierszy (obiektów) zwracanych przez serwer WFS

Więcej informacji o Open Geospatial Consortium (OGC) i standardzie Web Feature Service Interface jest na
http://www.opengeospatial.org.
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Stosowanie zmiany kolejności współrzędnych do korekty wyświetlania obiektów na 
mapie

Po stworzeniu zbioru Web Feature Service (WFS) obiekty mogą nie być poprawnie zlokalizowane lub być obrócone 
o 90 stopni ze względu na kolejność współrzędnych. W takim przypadku możesz w MapInfo Professional zamienić 
kolejność współrzędnych na poziomie serwera lub zbioru, jeśli pracujesz z serwerami WFS 1.1.

Zmiana na serwerze

Jeśli kolejność współrzędnych zbioru WFS pobranego z serwera jest niepoprawna, może być też błędna dla innych 
zbiorów pobieranych z tego serwera. W tym przypadku możesz zmienić kolejność współrzędnych na poziomie 
serwera.

Informacje o serwerach WFS są przechowywane w pliku MIWFSServers.xml. Domyślnie ten plik znajduje się 
w folderze %APPDATA%\MapInfo\MapInfo\Professional\1150. Więcej informacji o położeniu tego pliku jest w 
Zaawansowane opcje konfiguracji dla administratorów systemu w Przewodniku instalacji MapInfo Professional.

Możesz zmienić plik XML w edytorze XML i zrestartować MapInfo Professional, by zastosować zmiany.

W pliku MIWFSServers.xml każda specyfikacja serwera zaczyna się od węzła <Server>. Ten węzeł będzie miał 
podrzędne węzły dla URL <HTTP> i opisu <Description>. Mogą być też inne podrzędne węzły. Aby zmienić kolejność 
współrzędnych dla serwera, dodaj nowy węzeł podrzędny <OverrideCoordinateOrder> z wartością true.

Na przykład:

<Server>
   <HTTP>URL serwera</HTTP>
   <Description>opis serwera</Description>
   <OverrideCoordinateOrder>true</OverrideCoordinateOrder>
</Server>

Jeśli masz lokalną kopię zbioru, możesz ją odświeżyć lub ponownie pobrać zbiór, by zastosować zamianę kolejności 
współrzędnych.

Zamiana w zbiorze

Jeśli kolejność współrzędnych jest błędna tylko dla niektórych zbiorów pobieranych z serwera, możesz zmienić 
kolejność współrzędnych na poziomie zbioru zamiast na poziomie serwera. Do wyrażenia MapBasic WFS Refresh 
Table dodano klauzulę i nie trzeba edytować pliku XML, by zastosować zmianę. Komendę można użyć z okna 
MapBasic lub zawrzeć w aplikacji MapBasic. Składnia to:

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

Nowa klauzula może być użyta z innymi opcjonalnymi klauzulami komendy WFS Refresh Table na przykład 
Using Map.

Testowanie kolejności współrzędnych zbioru WFS
Przed zastosowaniem filtrów przestrzennych możesz pobrać zbiór, by sprawdzić czy dane mają poprawną kolejność 
współrzędnych. Jeśli dane na serwerze WFS mają tysiące rekordów, użyj preferencji Max Features opisanej w 
Ustawianie liczby wierszy (obiektów) zwracanych przez serwer WFS, by ograniczyć liczbę rekordów zwróconą 
z serwera. Pozwala to przetestować małą próbkę danych i uniknąć długiego czasu pobierania i przetwarzania. 
Jeśli kolejność współrzędnych jest błędna, użyj WFS Refresh Table aby pobrać dane zamieniając kolejność 
współrzędnych.

Gdy kolejność współrzędnych jest poprawna, wybierz Dane > Własności zbioru WFS i odznacz lub zmień wartość 
Max.obiektów i dodaj filtr przestrzenny.
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Przestrzenne filtry wierszy
Jeden z głównych celów filtrowania przestrzennego to ograniczenie rozmiaru danych zwracanych przez serwer WFS, 
gdyż czas pobierania i przetwarzania dużych ilości danych może być długi. Po pobraniu mniejszej części danych do 
MapInfo Professional, możesz użyć lokalnego zapytania, by uzyskać dokładną część, której potrzebujesz.

MapInfo Professional wysyła przestrzenne filtry wierszy wraz z geometrią do serwera. Jeśli serwer nie spełnia 
specyfikacji OGC odnośnie kolejności współrzędnych, MapInfo Professional używa zmian opisanych w Stosowanie 
zmiany kolejności współrzędnych do korekty wyświetlania obiektów na mapie. Przy pierwszym otwarciu zbioru, 
MapInfo Professional używa zmian istniejących w pliku MIWFSServers.xml dla tego serwera. Jeśli nie istnieje jeszcze 
plik XML zbioru, z którego możnaby pobrać zmianę, możesz dodać zmianę przez komendę WFS Refresh Table 
(opis w Stosowanie zmiany kolejności współrzędnych do korekty wyświetlania obiektów na mapie).

Dla WFS 1.1 MapInfo Professional obsługuje tylko filtr przestrzenny BBOX (dla WFS 1.0 używa każdego filtra). 
Serwer WFS 1.1 definiuje typy obiektów geometrycznych GML (Geographic Markup Language) jakie obsługuje. 
Ta lista jest ograniczona do predefiniowanego podzbioru wszystkich typów GML Geometry. Typ GML Geometry 
najpełniej mapujący się na region MapInfo Professional (MultiSurface) i typ obiektu łamana (MultiCurve) nie są 
częścią tej predefiniowanej listy, więce MapInfo Professional używa filtru przestrzennego BBOX.

Filtr BBOX jest przydatny do skomplikowanych zapytań przestrzennych, np gdy chcesz wszystkie dane wewnątrz 
regionu. Dla tego zapytania wybrałbyś region i zastosował filtr BBOX. Zwraca to dane poza regionem, ale jest to 
mniej danych niż wszystko co jest poza regionem. Gdy dane są już w MapInfo Professional, wykonałbyś zapytanie, 
by dostać wszystko wewnątrz regionu.

Nie ma ograniczeń dla WFS 1.1 dla nieprzestrzennych filtrów wierszy.

Brak obsługi WFS-T z WFS 1.1
Nie ma obsługi Web Feature Service with transactions (WFS-T) w ramach obsługi MapInfo Professional dla Web 
Feature Service (WFS) 1.1. WFS-T pozwala klientom WFS zapisać zmiany (wstawienia, usunięcia i modyfikacje) 
w danych w źródłowej bazie danych przez usługę WFS. Jeśli używasz protokołu WFS 1.1 do komunikacji z serwerem, 
nie możesz użyć WFS-T.

Dla obecnych użytkowników WFS-T, MapInfo Professional kontynuuje obsługę WFS-T przy użyciu WFS 1.0. 
Aby ustawić preferencję, by nadal używać WFS 1.0 i kontynuować wsparcie WFS-T, wykonaj:

1. Wybierz z menu Opcje > Preferencje a następnie Usługi WWW.

2. W oknie Preferencje usług WWW wybierz zakładkę WFS i kliknij Serwery.

3. Na Liście serwerów WFS zaznacz serwer, z którym pracujesz (przy nazwie serwera na liście pojawi się 
zaznaczenie) i kliknij Edytuj.

4. W oknie Informacja o serwerze WFS zaznacz Preferuj wersję 1.0.
Obecni użytkownicy WFS-T powinni wybrać Preferuj wersję 1.0, by kontynuować użycie WFS-T z używanymi 
serwerami.

5. Kliknij OK aby zapisać ustawienia.

Po wybraniu Preferuj wersję 1.0 MapInfo Professional komunikuje się z serwerem WFS z użyciem WFS 1.0. 
Jeśli serwer nie obsługuje 1.0, ale obsługuje inne wersje, MapInfo Professional przełącza się na wersję obsługiwaną 
zarówno przez MapInfo Professional jak i serwer (jak 1.1).

Jeśli wybierzesz Automatyczny zamiast Preferuj wersję 1.0, MapInfo Professional komunikuje się z serwerem 
z użyciem najwyższej wersji WFS obsługiwanej przez MapInfo Professional i serwer.
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Jak sprawdzić używaną wersję WFS?
Skoro jest negocjacja wersji między serwerem Web Feature Service (WFS) i MapInfo Professional, nie zawsze jest 
jasne jaka wersja WFS jest w użyciu. Aby określić wersję WFS w użyciu: 

1. Wybierz Plik > Otwórz Web Service > Otwórz WFS.

2. W oknie Otwórz zbiór WFS kliknij Szczegóły.

3. W oknie Szczegóły serwera WFS sekcja Wersja podaje wersję serwera WFS.

Okno Szczegóły serwera WFS daje informację o URL serwera, nazwie i wersji. Jeśli serwer ma abstrakt, jest też krótki 
opis celu serwera.

Praca ze zbiorami WFS mającymi zagnieżdżone struktury
Definicje zbiorów Web Feature Service (WFS) mogą zawierać struktury zagnieżdżone. Poniższy przykład ukazuje 
zbiór Działki zawierający kolumnę Uzytkownik.

Działki Table
Adres
Miasto
Wojewodztwo
Kod
Uzytkownik

Osoba
Imie
Nazwisko
Wiek

Kolumna Uzytkownik odnosi się do struktury lub tabeli Osoba. Struktura Osoba zawiera kolumny Imie, Nazwisko 
i Wiek. W zależności od definicji schematu zbioru, kolumna (Uzytkownik) może pojawić się kilka razy na wiersz 
(rekord). Aby obsłużyć zagnieżdżone struktury, nazwy kolumn w zbiorze WFS mogą używać delimiterów (jak 
Uzytkownik/Osoba/Imie) i mogą być długie.

MapInfo Professional ma ograniczenia nazw kolumn: skraca nazwy kolumn dłuższe niż 32 znaki i nie obsługuje 
ukośnika wstecznego (/) w nazwach kolumn (więc nie rozpozna Uzytkownik/Osoba/Imie jako poprawna nazwa 
kolumny). Gdy MapInfo Professional napotka zbiór WFS z nazwami kolumn sprzecznymi z tymi ograniczeniami, 
używa pierwszych i ostatnich nazw w strukturze zagnieżdżonej i znaku krzyżyk (#) jako delimiter. Na przykład, 
MapInfo Professional tworzy poprzedni zbiór Działki z poniższymi nazwami kolumn:

Adres
Miasto
Wojewodztwo
Kod
Imie#Uzytkownik
Nazwisko#Uzytkownik
Wiek#Uzytkownik

Znak krzyżyka (#) w nazwie kolumny oznacza że jest to zagnieżdżona struktura. Jeśli dane z serwera zawierają 
wiele kolumn Uzytkownik per wiersz, MapInfo Professional pobiera ostatnią napotkaną wartość. 

MapInfo Professional zapewnia, że wszystkie nowe nazwy kolumn są unikalne. Jeśli są identyczne nazwy kolumn, 
MapInfo Professional stosuje liczbową wartość jako ostatni znak każdej z identycznych nazw kolumn 
(jak Wiek#Uzytkownik1 i Wiek#Uzytkownik2). 

MapInfo Professional konwertuje nierozpoznane znaki na podkreślnik ( _ ).

Schemat zagnieżdżonych struktur jest powszechniejszy wśród serwerów WFS 1.1 niż WFS 1.0. MapInfo Professional 
przetwarza schemat zarówno WFS 1.0 jak i 1.1, ale wypełnia kolumny tylko WFS 1.1.
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Ustawianie liczby wierszy (obiektów) zwracanych przez serwer WFS
Serwer WFS może ograniczyć liczbę zwracanych przez siebie do klienta (jak MapInfo Professional) rekordów 
używając domyślnego ustawienia DefaultMaxFeatures. Jeśli serwer nie ogranicza liczby zwracanych rekordów i 
zwraca wszystkie rekordy warstwy, możesz określić liczbę rekordów zwracanych.

Może się to przydać do ograniczenia czasu pobrania i wyświetlenia zbioru, gdy zbiór jest bardzo duży (zawiera wiele 
obiektów). Dzięki temu możesz szybciej ocenić jakość i przydatność danych na próbce. Nie możesz jednak w żaden 
sposób kontrolować, które dane zostaną pobrane. 

Chociaż specyfikacja OGS WFS określa, ze serwery WFS muszą obsługiwać funkcję Max Features 
(maksymalnej liczby obiektów), wydaje się, że niektóre serwery WFS nie obsługują jej.

Aby ustawić liczbę wierszy (obiektów) zwracanych przez serwer WFS:

1. Wybierz Plik > Otwórz Web Service > Otwórz WFS. 
Pojawia się okno Otwórz zbiór WFS.

2. Wybierz serwer z listy Serwer WFS.
Aby dodać serwer do listy, kliknij Serwery.

3. Zaznacz Max. obiektów i podaj liczbę rekordów jaką chcesz uzyskać z serwera.
Jeśli pole Max. obiektów, jest nieaktywne, nie możesz określić wartości Max. obiektów dla tego serwera. 
Serwer WFS określił maksymalną liczbę zwracanych rekordów i jest ona pokazana w polu tekstowym obok.

4. Z listy Warstwy WFS wybierz warstwę jaką chcesz otworzyć.

5. Kliknij OK.

Korekcja wyświetlania obrazów Web Map Service (WMS) 
Po stworzeniu zbioru Web Map Service (WFS) obraz mapy może się nie wyświetlać lub może być w złym miejscu i 
zaburzony ze względu na kolejność współrzędnych na serwerze. Wartości współrzędnych są listowane w kolejności 
osi zgodnie ze specyfikacją systemu odniesienia współrzędnych (CRS). Jednak nie wszystkie serwery są zgodne 
ze standardem Open Geospatial Consortium (OGC) Web Map Service Interface. W wyniku tego współrzędne dla 
układów współrzędnych, jak szerokość/długość geograficzna, mogą być w odwrotnej kolejności niż oczekiwana przy 
pobieraniu i zapisywaniu obrazów map z serwera WMS. Jeśli po stworzeniu zbioru WMS, obraz mapy nie wyświetla 
się lub jest w złym miejscu i zaburzony, musisz zmienić kolejność współrzędnych.

Kolejne sekcje opisują jak zmienić kolejność współrzędnych i poprawić wyświetlanie obrazów map WMS:

• Stosowanie zmiany kolejności współrzędnych do zbioru lub serwera WMS
• Testowanie kolejności współrzędnych zbioru WMS

Więcej informacji o Open Geospatial Consortium (OGC) i standardzie Web Map Service Interface jest na
http://www.opengeospatial.org.
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Stosowanie zmiany kolejności współrzędnych do zbioru lub serwera WMS
Po stworzeniu zbioru Web Map Service (WFS) obraz mapy może się nie wyświetlać lub może być w złym miejscu 
i zaburzony ze względu na kolejność współrzędnych. W takim przypadku możesz w MapInfo Professional zamienić 
kolejność współrzędnych na poziomie serwera lub zbioru, jeśli pracujesz z serwerami WMS.

Zmiana na serwerze

Jeśli kolejność współrzędnych zbioru WMS pobranego z serwera jest niepoprawna, może być też błędna dla innych 
zbiorów pobieranych z tego serwera. W tym przypadku możesz zmienić kolejność współrzędnych na poziomie 
serwera.

Informacje o serwerach WMS są przechowywane w pliku MIWMSServers.xml. Domyślnie ten plik znajduje się 
w folderze %APPDATA%\MapInfo\MapInfo\Professional\1150. Więcej informacji o położeniu tego pliku jest w 
Zaawansowane opcje konfiguracji dla administratorów systemu w Przewodniku instalacji MapInfo Professional.

Możesz zmienić plik XML w edytorze XML i zrestartować MapInfo Professional, by zastosować zmiany.

W pliku MIWMSServers.xml każda specyfikacja serwera zaczyna się od węzła <Server>. Ten węzeł będzie miał 
podrzędne węzły dla URL <HTTP> i opisu <Description>. Mogą być też inne podrzędne węzły. Aby zmienić kolejność 
współrzędnych dla serwera, dodaj nowy węzeł podrzędny <OverrideCoordinateOrder> z wartością true.

Na przykład:

<Server>
   <HTTP>URL serwera</HTTP>
   <Description>opis serwera</Description>
   <OverrideCoordinateOrder>true</OverrideCoordinateOrder>
</Server>

Jeśli masz lokalną kopię zbioru, ponownie pobierz zbiór, by zastosować zamianę kolejności współrzędnych. 
Jeśli nie chcesz ponownie pobierać zbioru, możesz użyć zmian dla zbioru opisanej w kolejnej sekcji.

Zamiana w zbiorze

Jeśli kolejność współrzędnych jest błędna tylko dla niektórych zbiorów pobieranych z serwera, możesz zmienić 
kolejność współrzędnych na poziomie zbioru zamiast na poziomie serwera. Tworząc zbiór WMS określasz nazwę 
i położenie pliku TAB zawierającego informacje o zbiorze. Dodatkowe informacje są przechowywane w pliku XML 
z tą samą nazwą i położonym w tym samym folderze. Musisz edytować plik xml.

Plik XML dla zbioru WMS ma węzeł <SRS> z wartością kodu układu współrzędnych zbioru. Aby zmienić kolejność 
współrzędnych zbioru, musisz dodać atrybut OverrideCoordinateOrder z wartością true do tego węzła.

Na przykład:

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

Aby zmiana kolejności zadziałała po zmianie i zapisaniu pliku XML, zamknij i ponownie otwórz WMS.

Testowanie kolejności współrzędnych zbioru WMS
Możesz sprawdzić zbiór WMS, by zobaczyć czy dane mają poprawną kolejność współrzędnych, używając funkcji 
MapBasic TableInfo. Ta funkcja zawiera atrybut TAB_INFO_OVERRIDE_COORDINATE_ORDER (43) zwracający 
TRUE gdy zbiór to zbiór WFS lub WMS ze zmienioną kolejnością współrzędnych. Komendę można użyć z okna 
MapBasic lub zawrzeć w aplikacji MapBasic.

Składnia to:

TableInfo(MyWMSTable, TAB_INFO_OVERRIDE_COORDINATE_ORDER)

Gdzie MyWMSTable to nazwa zbioru dla którego sprawdzasz kolejność współrzędnych.
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Opis nowych okien dialogowych
Poniżej są nowe lub zmienione okna dialogowe w wydaniu 11.5.2.

• Wybierz jedną lub wiele tabel do otwarcia
• Okno Wybierz plik bazy danych SQLite
• Okno dialogowe Informacja o serwerze WFS

Wybierz jedną lub wiele tabel do otwarcia
W oknie Wybierz jedną lub wiele tabel do otwarcia wybierasz tabele do otwarcia ze źródła danych. Wybrane tabele 
otwierają się z opcjami ustawionymi w tym oknie; możesz dostosować tabele przez filtry kolumn i wierszy oraz 
ustawienia domyślnych stylów. Otwierając tabele z bazy SQLite bez Map Catalog, ustawienie stylu wyświetlania 
zapewnia że tabela otwiera się zawsze z poprawnym stylem.

Dostęp do okna Wybierz jedną lub wiele tabel do otwarcia jest przez wybranie Plik > Otwórz a potem Baza danych 
SQLite (*.sqlite) z listy Pliki typu. Wybierz bazę danych SQLite z listy plików i kliknij Otwórz.

Baza danych
Pokazuje nazwę bazy danych dla połączenia wybranej w oknie Otwórz.

Schemat
Wybierz schemat (właściciela), dla którego wyświetlić tabele. Lista Schematy wyświetla się tylko, gdy połączenie 
obsługuje wiele schematów (właścicieli).

Tabele bazy danych

Styl
Otwiera to okno Zmień styl obiektu tablicy, gdzie możesz określić styl wyświetlania geometrii (typy obiektów 
przestrzennych), jak symbole, llinie i regiony i tekst etykiet.

Opcje
Otwiera to okno Opcje otwierania zbioru DBMS, gdzie możesz wybrać filtry kolumn i wierszy dla tabeli. 
Filtry pozwalają wybrać kolumny i wiersze do pobrania ze źródła danych. Przydaje się to do ograniczenia ilości 
informacji, z którą pracujesz i czasu na pobranie i zapisanie danych.

Wybierz wszystkie
Wybiera wszystkie tabele z listy tabel.

Odznacz wszystkie
Czyści wszystkie wybory na liście tabel.

Filtr zbiorów
Wybierz jakie typy tabel pojawiają się na liście tabel.

Wspólne opcje
Wspólne opcje mają zastosowanie do wybranych tabel, chyba że dla tabeli wybrane zostały inne opcje.

Połączony
Wybierz, by użyć jako połączony zbiór. Zbiór połączony jest specjalnym rodzajem zbioru MapInfo, który został 
załadowany z odległej bazy danych i zachowuje połączenie z tablicą odległej bazy danych. Na zbiorze 
połączonym możesz wykonywać większość operacji, jakie wykonujesz na zwykłym zbiorze MapInfo.

Bezp. dostęp
Wybierz, by mieć dostęp do tabeli bezpośrednio ze źródła.

Bufor
Ta opcja jest aktywna po wybraniu opcji Bezp. dostęp. Wybierz, by zapisać zbiór do lokalnego bufora i czytać 
dane z bufora. Dostęp do danych jest szybszy, ale nie masz dostępu do najnowszej wersji. Odświeżanie 
danych następuje przy przerysowaniu mapy funkcjami powiększania, zmniejszania, przesuwania oraz przy 
wyborze.

Odznacz, by czytać tabelę bezpośrednio ze źródła danych, czyli aktualnej wersji.
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Tylko do odczytu
Otwiera tabelę w trybie tylko do odczytu. Nie możesz edytować tabeli ani zapisać tabeli w bazie danych.

Folder
Ta opcja jest aktywna po wybraniu opcji Połączony. Wybierz, by zapisać zbiór połączony w wybranym miejscu 
na maszynie. Otwiera się okno Przeglądanie w poszukiwaniu folderu, w którym możesz wskazać lokalizację 
zapisu pliku połączonego.

Widok
MapInfo Professional wyświetla dane w oknie w zależności od wyboru. Jeśli wybierzesz Automatyczny, MapInfo 
Professional wybiera najwłaściwsze okno dla danych. MapInfo Professional pamięta twój wybór i używa go w 
kolejnych razach aż go zmienisz.

OK
Zatwierdza opcje dialogu.

Anuluj
Anuluje wybory i zamyka okno.

Okno Wybierz plik bazy danych SQLite
Możesz wybrać którą bazę danych SQLite otworzyć w oknie Wybierz plik bazy danych SQLite. Aby wybrać więcej 
plików baz danych SQLite, naciśnij klawisz Ctrl lub Shift wybierając pliki. Aby otworzyć okno Wybierz plik bazy danych 
SQLite wybierz Plik > Otwórz połączenie DBMS, wybierz z listy FDO (SQLite) i kliknij Nowy.

Szukaj w
Wyświetla listę dostępnych folderów i plików. Aby zobaczyć, jakie miejsce zajmuje bieżący folder w hierarchii plików 
na Twoim komputerze, rozwiń listę klikając na strzałkę skierowaną w dół. Aby zobaczyć, co jest wewnątrz foldera, 
kliknij nań.

Przycisk Przejdź do ostatnio odwiedzanego folderu
Wyświetla folder ostatnio odwiedzony.

Przycisk Do góry o jeden poziom
Wyświetla katalog o jeden poziom wyżej niż bieżący.

Przycisk Utwórz nowy folder
Wyświetla nowy folder z tymczasową nazwą.

Przycisk menu Widok
Zawiera opcje plików na liście, by przejrzeć listę jako Miniatury, Kafelki, Ikony, Lista lub Szczegóły. Lista Wyświetla 
listę plików i katalogów bez szczegółów takich, jak rozmiar. Szczegóły Wyświetla listę plików i katalogów ze 
szczegółami takimi, jak rozmiar, typ, data modyfikacji.

Pole opisu
Pokazuje foldery i pliki w wybranej lokalizacji. Możesz podwójnie kliknąć na folder lub plik, aby go otworzyć.

Pasek miejsc
Cztery przyciski w pasku miejsc MapInfo odpowiadają następującym preferencjom katalogowym: Zbiory, Odległe 
tablice, Pliki importowe i Pola pracy. Wciśnięcie przycisku powoduje przełączenie na katalog związany z danym 
rodzajem plików poprzez Preferencje.

Domyślnie, pasek miejsc MapInfo jest zawsze wyświetlany, nawet w Win98.NT40, gdzie standardowo nie ma paska 
miejsc. W systemach, które obsługują standardowy pasek miejsc, zestaw dwóch opcji: Miejsca MapInfo i 
Standardowe miejsca pozwala przełączać pomiędzy tymi dwoma.

Nazwa pliku:
Wpisz nazwę pliku. Możesz użyć * jako oznaczenia wszystkich plików. Możesz na przykład wpisać *.* aby zobaczyć 
listę wszystkich plików. Możesz także wpisać pełną ścieżkę. Na przykład c:\mojemapy\polska.sqlite.
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Pliki typu:
Pozwala to zawęzić listę plików, wśród których się szuka. Pliki o rozszerzeniu .tab oznaczają zbiory w formacie 
MapInfo lub w innym formacie, ale już poprzednio otwierane w MapInfo Professional. Wybierz format Baza danych 
SQLite (*.sqlite).

Otwórz 
Otwiera plik o okreslonej nazwie i położeniu.

Anuluj
Zamyka dialog bez dokonywania żadnych zmian. 

Okno dialogowe Informacja o serwerze WFS
W oknie dialogowym Informacja o serwerze WFS możesz dodać i edytować informacje o serwerze WFS, w tym nowe 
opcje negocjacji wersji. Aby otworzyć okno Informacja o serwerze WFS wybierz Dane > Własności zbioru WFS i 
kliknij Serwer. 

Negocjacja wersji
Jeśli używasz protokołu WFS 1.1 do komunikacji z serwerem, nie możesz użyć WFS-T. Aby pracować z WFS-T, 
musisz wybrać preferencję Preferuj wersję 1.0 i pracować z WFS 1.0.

Automatyczny
MapInfo Professional komunikuje się z serwerem WFS używając najwyższej wersji WFS obsługiwanej przez 
MapInfo Professional i serwer.

Preferuj wersję 1.0
MapInfo Professional komunikuje się z serwerem WFS z użyciem WFS 1.0. Jeśli serwer nie obsługuje 1.0, 
ale obsługuje inne wersje, MapInfo Professional przełącza się na wersję obsługiwaną zarówno przez MapInfo 
Professional jak i serwer (jak 1.1).
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