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funktioner

Detta dokument beskriver de nya funktioner som har lagts till i underhålls- och 
programvaruversionerna av MapInfo Professional 11.5.2. Till skillnad från tidigare 
underhållsversioner är 11.5.2 en fullständig programvaruuppdatering som omfattar korrigeringar 
och nya funktioner.

En lista över korrigeringarna i 11.5.2 finns i versionsinformationen för MapInfo Professional 
11.5.2 och versionsinformationen för MapBasic 11.5.2. 

En beskrivning av de nya funktionerna i 11.5.2 ges i informationen i detta dokument, som är ett 
komplement till användarhandboken och hjälpsystemet för MapInfo Professional samt till 
referenshandboken för MapBasic. Informationen i detta dokument ingår i den 
programvarudokumentation som medföljer MapInfo Professional 12.0.
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Visa SQLite-data (*.sqlite)
MapInfo Professional stöder SQLite-databaser genom OSGeo FDO-teknik för dataåtkomst, så att du kan arbeta med 
rumsliga data lagrade i SQLite-databasfiler. Det här innebär att:

• du kan visa dina befintliga SQLite-data på en karta i MapInfo Professional,
• du kan spara dina MapInfo-tabeller i den befintliga SQLite-databasen och på så sätt dra fördel av SQL-

databasmotorns funktioner (det går inte att skapa en ny SQLite-databas från MapInfo Professional), 
• du kan dela rumsliga data med andra program, t.ex. Autodesk-produkter: AutoCAD Map 3D, Civil 3D och Autodesk 

Infrastructure Modeler.

Anvisningar för hur du börjar arbeta med data lagrade i SQLite-databasen finns i Öppna SQLite-tabeller och Öppna 
SQLite-tabeller med kolumn- och radfilter. 

FDO (Feature Data Object) är ett gränssnitt för att lagra, hämta, uppdatera och analysera rumsliga data. MapInfo 
Professional installerar en FDO-leverantör för SQLite (rumslig), så att du kan arbeta med SQLite-databasfiler. OSGeo 
FDO-tekniken för dataåtkomst lagrar geometridata i en SQLite-databas i form av FGF-objekt (Feature Geometry 
Format). Information om hur MapInfo-objekt avbildas som FGF-objekt för SQLite-databasanslutningar finns i Avbilda 
FGF-objekt i en SQLite-databas som MapInfo-objekt på sida 7.

MapInfo Professional fungerar med data skapade i Autodesk-produkter, t.ex. AutoCAD Map 3D, Civil 3D och 
Infrastructure Modeler, som har lagrats i SQLite-databasformat. Du kan visa dessa data i MapInfo Professional, spara 
ändringar som gjorts i data och sedan fortsätta arbeta med data i Autodesk-produkterna. Observera att ett antal 
begränsningar gäller för läsning och skrivning av textlager som skapats i AutoCAD Map 3D. Dessa begränsningar 
beskrivs i Dela data med AutoCAD Map 3D från Autodesk på sida 9.

Källor till bakgrundsinformation:

• Bakgrundsinformation om SQLite finns på http://www.sqlite.org.
• Bakgrundsinformation om FDO finns på http://fdo.osgeo.org.

Öppna SQLite-tabeller
MapInfo Professional låter dig välja vilka tabeller i en SQLite-databas som ska öppnas och ger dig möjlighet att ställa 
in visningsformat och kolumn- och radfilter för tabeller.

MapInfo Professional fungerar med befintliga SQLite-databaser. Den kan inte skapa en ny SQLite-databas. Du kan 
öppna en tabell i en SQLite-databas och spara dina ändringar och även spara dina befintliga MapInfo-tabeller i en 
SQLite-databas. 

Så här öppnar du en eller flera tabeller i en SQLite-databas:

1. Välj Arkiv > Öppna.

2. I listan Filformat väljer du SQLite-databas (*.sqlite).

3. Gå till listan Leta i och välj mappsökvägen för den SQLite-databas som du vill skapa åtkomst till.

4. Välj den SQLite-databas som ska öppnas i listan över filer.
Om du vill markera fler än en SQLite-databasfil i dialogrutan Öppna håller du ned Ctrl- eller Skift-tangenten medan 
du markerar filerna.

5. Klicka på Öppna.
Dialogrutan Markera en eller flera tabeller att öppna visas.

6. I listan Databastabeller väljer du en tabell att öppna genom att placera en bockmarkering bredvid tabellnamnet.
Du kan välja en eller flera tabeller. Endast de tabeller som har en bockmarkering kommer att öppnas.
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7. Alternativt kan du välja hur du vill att data ska visas på kartan genom att markera tabellnamnet och klicka på 
Inställningar.
Då öppnas dialogrutan Ändra tabellobjektsinställningar, där du kan ange visningsinställningar för geometrin 
(rumsliga objektstyper), t.ex. symboler, linjer och områden, i tabellen. De anpassade inställningar som du anger 
gäller endast för den tabell som du har markerat (oavsett om den har en bockmarkering eller inte).
Om du vill markera fler än en tabell håller du ned CTRL medan du markerar tabellnamnen. Dina inställningsval 
tillämpas på alla markerade tabeller (tabeller markerade i listan Databastabeller).

8. I listan Visa väljer du hur du vill öppna tabellerna.
Välj Ny karta eller Aktuell karta om du vill öppna dem i ett kartfönster eller Tabellfönster om du vill öppna dem i 
ett tabellfönster och visa tabellinnehållet.

9. Klicka på OK.

Tabellen eller tabellerna från ditt urval öppnas i MapInfo Professional.

Om du väljer att öppna fler än en SQLite-databas (.sqlite-fil) i dialogrutan Öppna så öppnar varje databas dialogrutan 
Markera en eller flera tabeller att öppna. Upprepa föregående steg för varje databas.

Tillämpa anpassade alternativ när du öppnar SQLite-databastabeller
När du öppnar en SQLite-databastabell enligt beskrivningen i Öppna SQLite-tabeller på sida 2 kan du välja 
anpassade alternativ för visningsinställningar, filter och metod för dataåtkomst (direktåtkomst eller länkad åtkomst). De 
alternativ du väljer är specifika för hur tabellen öppnas i MapInfo Professional och de ersätter alla vanliga alternativ 
som ställts in för att öppna SQLite-tabeller.

När du arbetar med en SQLite-tabell i MapInfo Professional gör du ändringar av visningsinställningarna på kartan, men 
du kan inte spara dessa ändringar tillbaka till SQLite-tabellen. Det enda sättet att ställa in hur SQLite-tabelldata visas 
på en MapInfo Professional-karta är att ange anpassade visningsalternativ när du öppnar SQLite-tabellen.

Om du vill tillämpa anpassade alternativ på en SQLite-tabell öppnar du tabellen genom att följa anvisningarna i Öppna 
SQLite-tabeller på sida 2. Markera tabellnamnet i dialogrutan Markera en eller flera tabeller att öppna och klicka 
sedan på Inställningar eller Alternativ. Du kan tillämpa följande typer av anpassade alternativ på tabellen:

• Om du vill anpassa hur geometrin (rumsliga objektstyper, t.ex. symboler, linjer och områden) i tabellen visas på en 
karta klickar du på Inställningar. Då öppnas dialogrutan Öppna DBMS-tabellalternativ, där du kan välja 
visningsinställningar, t.ex. symboltyp, -färg och -storlek, teckensnitt för etiketter, linjefärg och -mönster, fyllningsfärg 
och -mönster för områden och kantlinjefärg och -mönster.

• Om du vill ställa in filter så att specifika kolumner och rader hämtas från en tabell klickar du på Alternativ. Då 
öppnas dialogrutan Öppna DBMS-tabellalternativ, där du kan välja kolumn- och radfilter för tabellen. Filter minskar 
mängden information som du arbetar med och gör att det går snabbare att hämta och spara data. Mer information 
finns i Öppna SQLite-tabeller med kolumn- och radfilter på sida 4.

• Om du vill välja metod för åtkomst till tabelldata, genom direktåtkomst eller länkad åtkomst, klickar du på 
Alternativ. Då öppnas dialogrutan Öppna DBMS-tabellalternativ, där du kan välja antingen Hämta data (länkad 
tabell) eller Direktåtkomst. Det val du gör här ersätter alla vanliga alternativ som har angetts för tabeller i 
dialogrutan Markera en eller flera tabeller att öppna. Information om alternativen för länkad åtkomst, direktåtkomst 
och cachad åtkomst finns i Ställa in direktåtkomst eller länkad åtkomst när du öppnar SQLite-tabeller på 
sida 6.

Du kan tillämpa anpassade alternativ på flera tabeller samtidigt, genom att markera tabellnamnen i dialogrutan 
Markera en eller flera tabeller att öppna och sedan klicka på Inställningar eller Alternativ. Om du vill välja flera 
tabeller håller du ned CTRL medan du markerar tabellnamnen. Om du vill välja alla tabeller klickar du på Markera alla. 

När anpassade alternativ har tillämpats på en tabell visas en asterisk (*) bredvid tabellnamnet. När du för musen över 
tabellnamnet visas en sammanfattning av de anpassade alternativ som har tillämpats på den.

Ändra mappsökvägen till MapInfo TAB-filen för en SQLite-databastabell
När MapInfo Professional öppnar en SQLite-databastabell för första gången skapar den en MapInfo TAB-fil (med 
samma namn som tabellen), där den lagrar information om hur SQLite-tabellen ska visas. Alla anpassade alternativ 
som du väljer när du öppnar en SQLite-tabell sparas i TAB-filen. MapInfo Professional läser TAB-filen varje gång du 
öppnar SQLite-tabellen och tillämpar eventuella anpassade alternativ som du har ställt in för tabellen.
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TAB-filen för en SQLite-tabell sparas i Windows-mappen %UserProfile%\Mina dokument. Mappen %UserProfile% 
ställs som standard in på följande:

Windows XP: C:\Documents and Settings\<WFS-användarnamn>
Windows 7, 2008: C:\Users\<användarnamn>

När du öppnar en SQLite-tabell, enligt beskrivningen i Öppna SQLite-tabeller på sida 2, kan du ställa in var TAB-filen 
för en tabell ska sparas. Det gör du i dialogrutan Markera en eller flera tabeller att öppna genom att markera 
tabellnamnet och sedan klicka på Mapp. Dialogrutan Sök efter mapp öppnas, så att du kan bläddra efter en ny 
mappsökväg där du vill spara TAB-filen. Den nya mappsökvägen visas under knappen Mapp i dialogrutan Markera en 
eller flera tabeller att öppna.

Avbilda koordinatsystem i FDO (SQLite) till koordinatsystem i MapInfo
Om MapInfo Professional har svårigheter att identifiera ett koordinatsystem när den öppnar en tabell i SQLite-
databasen öppnar den dialogrutan Välj projektion. I den här dialogrutan kopplar du ett koordinatsystem till tabellen. 
MapInfo Professional sparar sedan informationen i TAB-filen för tabellen och läser den varje gång du öppnar tabellen.

Det finns ett avancerat anpassningsalternativ avsett för mycket erfarna användare som förstår hur de ska arbeta med 
MapBasic-strängar och -koordinatsystem. När MapInfo Professional öppnar en SQLite-tabell konverterar den 
koordinatsystemsdefinitionen i SQLite till en MapBasic CoordSys-sträng (koordinatsystemssträng). MapInfo 
Professional installeras med en fil benämnd MapInfoCoordinateSystemSet.xml, där du kan anpassa konverteringarna 
från koordinatsystemsdefinitioner av typen SQLite Well Known Text (WKT) till MapBasic CoordSys-strängar 
(koordinatsystemssträngar) och vice versa. 

Öppna SQLite-tabeller med kolumn- och radfilter
Du kan tillämpa kolumn- och radfilter på en SQLite-databastabell innan du öppnar den i MapInfo Professional. Filter 
gör det möjligt att välja vilka kolumner och rader som ska hämtas från datakällan. Detta görs vanligtvis för att minska 
mängden information att arbeta med och förkorta den tid det tar att hämta och spara data.

Så här tillämpar du kolumn- och radfilter på en SQLite-tabell när du öppnar den:

1. Välj Arkiv > Öppna.

2. I listan Filformat väljer du SQLite-databas (*.sqlite).

3. Gå till listan Leta i och välj mappsökvägen för den SQLite-databas som du vill skapa åtkomst till.

4. Välj den SQLite-databas som ska öppnas i listan över filer.

5. Klicka på Öppna.
Dialogrutan Markera en eller flera tabeller att öppna visas.

6. Välj en eller flera tabeller som du vill öppna i listan Databastabeller.

7. Klicka på Alternativ.

8. I dialogrutan Öppna DBMS-tabellalternativ markerar du Standardläge och klickar sedan på Kolumnfilter.
Dialogrutan Kolumnväljare öppnas. 

9. Välj vilka kolumner som ska hämtas från tabellen och klicka sedan på OK.
Information om hur du ställer in kolumnfilter finns i Ställa in kolumnfiltret.

10. Välj Radfilter.

11. I dialogrutan Radväljare väljer du vilka rader som ska hämtas från tabellen och klickar sedan på OK.
Information om hur du ställer in radfilter finns i Ställa in radfiltret.

12. Klicka på OK, så stängs dialogrutan Öppna alternativ för DBMS-tabell.

13. I listan Visa väljer du hur du vill öppna tabellerna.
Välj Ny karta eller Aktuell karta om du vill öppna dem i ett kartfönster eller Tabellfönster om du vill öppna dem i 
ett tabellfönster och visa tabellinnehållet.
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14. Klicka på OK.

Tabellen öppnas i MapInfo Professional, med endast de kolumner och rader som du valde att hämta.

Information om hur du skapar ditt eget tabellfilter med SQL-syntax av standardtyp finns i Skapa ditt eget tabellfilter 
på sida 5.

Ställa in kolumnfiltret
Klicka på Kolumnfilter för att ange vilka kolumner du vill hämta. Dialogrutan Kolumnväljare öppnas. När du först 
öppnar denna dialogruta visas en asterisk (*) i listan över markerade kolumner. Om du låter asterisken vara kvar 
hämtar MapInfo Professional alla kolumner i tabellen från fjärrdatabasen. I annat fall:

• Flytta de kolumner i tabellen som du vill visa från gruppen Tillgängliga till gruppen Valda med hjälp av 
pilknapparna. De enkla pilarna flyttar en markerad kolumn åt gången. Dubbelpilarna flyttar alla kolumner samtidigt 
från den ena listan till den andra. Du kan även dubbelklicka på kolumnen om du vill flytta den mellan olika listor.

• Om du vill ändra ordningen på de valda kolumnerna i listan Valda ska du markera den kolumn du vill flytta och 
klicka på knapparna Upp och Ned tills kolumnen är riktigt placerad.

Slutför dina val genom att klicka på OK. 

Om tabellen är avbildningsbar innehåller listan Tillgängliga en ytterligare kolumn med rubriken OBJECT, som 
avser den rumsliga kolumnen. Välj den om du vill hämta rumsliga objekt från tabellen.

Ställa in radfiltret
Klicka på Radfilter om du vill välja de raddata som MapInfo Professional ska hämta. Dialogrutan Radväljare öppnas. 
Om du vill hämta alla rader för de kolumner du har valt gör du inga fler ändringar i dialogrutan. I annat fall väljer du 
kolumn, operator och värdeposter som matchar de data du vill hämta från den valda tabellen. 

• I listan Kolumn väljer du den eller de kolumner där du vill filtrera rader. (Det här är detsamma som att ange 
WHERE-satsen i ett SQL-urval.) Om du filtrerar raderna för en kolumn ska du välja en kolumn, en operator och ett 
värde. Om du vill filtrera rader i fler än en kolumn väljer du en kolumn i nästa listruta. Då aktiveras även nästa rad 
med fält så att du kan skriva data.

• Använd rutorna Operator och Värde för att välja hur du vill filtrera raderna. 

Hjälpinformation om hur du fyller i dessa poster på önskat sätt finns i Kommentarer för att göra urval med radväljaren i 
hjälpsystemet.

Klicka på OK när du är klar med filtreringen av raderna.

Skapa ditt eget tabellfilter
Om du vill skapa ett eget filter när du öppnar SQLite-databastabeller följer du anvisningarna i Öppna SQLite-tabeller 
med kolumn- och radfilter på sida 4 för att öppna en SQLite-databas och visa dess tabeller i dialogrutan Markera en 
eller flera tabeller att öppna.

1. Välj den tabell som du vill öppna i listan.

2. Klicka på Alternativ.
Dialogrutan Öppna DBMS-tabellalternativ visas.

3. Välj Expertläge. 

4. Klicka på SQL-vy.
Dialogrutan SQL-urval öppnas.
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5. Ange urvalet med SQL-syntax av standardtyp i fältet SQL-urval eller klicka på Läs in och öppna en SQL-urvalsfil 
(*.sql).
Så här skriver du formaterade SQL-urval med flera rader:
• Om du vill börja på ny rad trycker du på Enter.
• Om du vill infoga ett tabbtecken trycker du på Ctrl + Tab.
• Om du vill klippa ut och klistra in från Urklipp trycker du på Ctrl + X för att klippa ut, Ctrl + C för att kopiera och 

Ctrl + V för att klistra in.

6. Klicka på OK om du vill tillämpa urvalet och stänga dialogrutorna.

Ställa in direktåtkomst eller länkad åtkomst när du öppnar SQLite-tabeller
När du öppnar en SQLite-databastabell, enligt beskrivningen i Öppna SQLite-tabeller på sida 2, kan du välja 
alternativen Direkt eller Länkad i dialogrutan Markera en eller flera tabeller att öppna. Som standard öppnas tabellen 
med direktåtkomst och med cachning påslagen, så att du får åtkomst till den direkt från källsökvägen, med den högre 
hastighet som uppnås tack vare cachning. Om du vill ändra metoden för åtkomst till en tabell som redan är öppen 
måste du stänga den och öppna den på nytt. 

Arbeta med direktkopplade SQLite-tabeller
Som standard öppnar MapInfo Professional SQLite-databastabeller med direktåtkomst. En direktanslutning till en 
SQLite-tabell låter dig läsa data från SQLite-databasen efter behov. Det här är användbart när data delas med ett 
annat program, för att säkerställa att du alltid arbetar med de senaste uppdateringarna.

Du bör överväga att välja alternativet Direkt för åtkomst till en tabell i följande fall:

• När du läser eller redigerar data som ändras dynamiskt.
• När du vill upprätthålla datasäkerheten (data måste fortsätta lagras endast på en enstaka, säker plats).

En uttömmande lista över vad du bör tänka på finns i Jämföra och kontrastera direktåtkomst och länkad åtkomst till en 
tabell i hjälpsystemet för MapInfo Professional.

Om du vill förbättra hastigheten för dataåtkomst med direktkopplade tabeller kan du ange att data ska cachas lokalt. 
MapInfo Professional läser sedan tabelldata från cachen. Cachens livslängd begränsas till den aktuella sessionen. 
Dataåtkomsten sker snabbare, men du arbetar inte med den mest aktuella versionen. Tabellen uppdateras när du 
zoomar, panorerar eller markerar tabelldata i ett kartfönster samt när du redigerar data i ett tabellfönster. 

Arbeta med länkade SQLite-tabeller
Du kan välja att öppna en SQLite-databastabell som en länkad tabell. En länkad tabell är en MapInfo Professional-
tabell som är en kopia av en tabell som hämtats från en fjärrdatabas och innehåller länkar till sin fjärrdatabastabell. 
(Fjärrtabellen är SQLite-databastabellen.) När MapInfo Professional hämtar en tabell kopierar den hela tabellens 
innehåll till den lokala datorn. Eventuella ändringar som du gör i kopian kan när som helst bekräftas till SQLite-
databastabellen. Länkade tabeller kan användas fristående eller förbli länkade till den ursprungliga SQLite-databasen. 
När du har redigerat data i en länkad tabell sparar MapInfo Professional den till SQLite-databasen på ett sätt som 
undviker konflikter mellan olika redigeringsversioner. Om du sparar ändringar som har gjorts i en länkad tabell sparas 
de i både SQLite-databasen och den länkade tabellen.

Du bör överväga att välja alternativet Länkad för åtkomst i följande fall:

• Tabellinnehållet ska användas för att visa data i bakgrunden eller data förändras inte särskilt mycket. Länkade 
tabeller är redigerbara, förutsatt att de bastabeller som de bygger på är redigerbara.

• Tabellerna är mycket stora. Eftersom data är helt lokala får du bara en engångskostnad för att hämta data, medan 
den påföljande åtkomsten går snabbt och är jämförbar med åtkomsten till den ursprungliga tabellen, då 
användaren inte påförs kostnaden för nätverkstrafik varje gång data behöver utvärderas för avbildning eller analys.

Länkade tabeller begränsas till 2 GB per datafil.

En uttömmande lista över vad du bör tänka på finns i Jämföra och kontrastera direktåtkomst och länkad åtkomst till en 
tabell i hjälpsystemet för MapInfo Professional.
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Avbilda FGF-objekt i en SQLite-databas som MapInfo-objekt
OSGeo FDO-tekniken för dataåtkomst lagrar geometridata i en SQLite-databas i form av FGF-objekt (Feature 
Geometry Format). Det här avsnittet beskriver objektsavbildningarna mellan FGF-objekt (Feature Geometry Format) i 
en SQLite-databas och MapInfo-objekt. Informationen är användbar när du skapar objektsdata som du har för avsikt 
att dela med andra program eftersom den hjälper dig att förstå hur ett objekt kommer att hanteras i ett annat program.

Avbildningarna mellan FGF-objektstyper och MapInfo-objektstyper är följande:

Avbildningarna mellan MapInfo-objektstyper och FGF-objektstyper är följande:

FGF-objekt MapInfo-objekt

FGF_Geom_None P_NULL

FGF_Geom_Point P_POINT

FGF_Geom_MultiPoint P_MPOINT

FGF_Geom_LineString P_PLINE

FGF_Geom_MultiLineString P_PLINE med flera delar

FGF_Geom_Polygon P_REGION med noll eller flera hål

FGF_Geom_MultiPolygon P_REGION med flera delar, var och en med noll eller flera hål

FGF_Geom_MultiGeometry P_COLLECTION

FGF_Geom_CurveString P_PLINE

FGF_Geom_MultiCurveString P_PLINE med flera delar

FGF_Geom_CurvePolygon P_REGION

FGF_Geom_MultiCurvePolygon P_REGION med flera delar.

MapInfo-objekt FGF-objekt

P_POINT FGF_Geom_Point

P_LINE FGF_Geom_LineString

P_ARC FGF_Geom_LineString

P_PLINE FGF_Geom_LineString eller FGF_Geom_MultiLineString om den består av flera 
delar

P_REGION FGF_Geom_Polygon – en extern polygon. Om den består av flera delar definieras 
varje del i en ring.

FGF_Geom_MultiPolygon – fler än en extern polygon. Om varje extern polygon har 
flera delar definieras varje del i en ring

P_RECT FGF_Geom_Polygon

P_ROUNDRECT FGF_Geom_Polygon

P_ELLIPSE FGF_Geom_Polygon
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MapInfo-objekt som inte stöds:

• P_NULL
• P_TEXT
• P_WINDOWPORT
• P_PIECHART
• P_BARCHART

Om du skapar cirkelbågar, ellipser eller rundade rektanglar i MapInfo Professional och sedan sparar dem tillbaka till en 
SQLite-tabell kan du ombes konvertera dem till FGF-objektstyper som stöds. MapInfo-objekten konverteras från 
cirkelbåge till bruten linje, ellips till polygon och rundad rektangel till polygon.

Använda en MapInfo-kartkatalog med en SQLite-databas
MapInfo Professional öppnar SQLite-databastabeller som avbildningsbara utan att kräva någon MapInfo-kartkatalog. 
För andra typer av databaser, t.ex. Oracle eller SQL Server, lagrar MapInfo Professional information om rumsliga 
tabeller och vyer i databasen i en särskild tabell. Tabellfilen heter MAPINFO_MAPCATALOG (kartkatalogen). MapInfo 
Professional behöver inte göra det här för en SQLite-databas.

Det enda skälet till att skapa en kartkatalog med SQLite-tabeller vore att lagra standardinformation, t.ex. vy, 
inställningar och inställningar per rad. Om du väljer att skapa en kartkatalog måste den ges namnet MAPINFO_
MAPCATALOG (bara stora bokstäver).

Anvisningar för hur du skapar en kartkatalog finns i Skapa en MapInfo_MapCatalog manuellt i hjälpsystemet för 
MapInfo Professional.

Öppna en kartkatalog som finns lagrad i en SQLite-databas
MapInfo Professional behandlar kartkatalogen som en systemtabell. För att kunna öppna en kartkatalog i MapInfo 
Professional måste du välja att visa systemtabeller när du öppnar en SQLite-databas. 

Så här öppnar du en kartkatalog i en SQLite-databas:

1. Välj Arkiv > Öppna.
Dialogrutan Öppna visas.

2. I listan Filformat väljer du SQLite-databas (*.sqlite).

3. Gå till listan Leta i och välj mappsökvägen för den SQLite-databas som du vill skapa åtkomst till.

4. Välj den SQLite-databas som ska öppnas i listan över filer.

5. Klicka på Öppna.
Dialogrutan Markera en eller flera tabeller att öppna visas.

6. Klicka på Filtertabeller.
Dialogrutan Filtrertabeller visas.

7. Markera krysssrutan Systemtabeller och klicka sedan på OK.

8. Välj en eller flera tabeller som du vill öppna i listan Databastabeller.

9. I listan Visa väljer du hur du vill öppna tabellerna.
Välj Ny karta eller Aktuell karta om du vill öppna dem i ett kartfönster eller Tabellfönster om du vill öppna dem i 
ett tabellfönster och visa tabellinnehållet.

10. Klicka på OK.

P_MPOINT FGF_Geom_MultiPoint

P_COLLECTION FGF_Geom_MultiGeometry

MapInfo-objekt FGF-objekt
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Metod för snabbare bearbetning av kartgränser för SQLite-databastabeller
MapInfo Professional beräknar kartrandområdet för rumsliga datatabeller innan den visar tabelldata på en karta. 
Beräkningen kan vara långsam för stora tabeller. För avancerade användare kan det vara intressant att förbättra 
bearbetningstiderna för tabeller genom att låta MapInfo Professional använda informationen från FDO-
koordinatsystemet för kartgränser istället för att MapInfo Professional utför beräkningen.

MapInfo Professional sparar en .TAB-fil första gången den öppnar en SQLite-databastabell och lagrar standardvärden 
för visningsinställningar och databasanslutning i .TAB-filen. MapInfo Professional läser sedan TAB-filen varje gång den 
öppnar SQLite-tabellen. TAB-filen kan ändras så att den anger om kartgränserna ska läsas från informationen i FDO-
koordinatsystemet eller från en kartkatalog som du skapar för SQLite-databasen. Som standard sparas dessa TAB-
filer i mappen %userprofile%\Mina dokument. Standardplatsen är:

Windows XP: C:\Documents and Settings\<användarnamn>\Mina dokument

Windows 7, 2008: C:\Users\<användarnamn>\Mina dokument

Om du vill att MapInfo Professional ska använda informationen från FDO-koordinatsystemet för kartgränserna enligt 
en SQLite-tabell ska du öppna motsvarande TAB-fil i en textredigerare.. Lägg till UseCoordSysBounds=TRUE i slutet 
av följande anslutningssträng och använd ett semikolon ( ; ) som avgränsare:

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

Så här ändrar du med kartkatalogen
Som standard använder MapInfo Professional en kartkatalog för kartgränserna enligt en SQLite-tabell om en sådan 
finns i databasen. Om du vill ändra denna standardinställning lägger du till UseMapCatalog=FALSE i slutet av 
följande anslutningssträng och använder ett semikolon ( ; ) som avgränsare:

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

Anvisningar för hur du skapar en kartkatalog till SQLite-databasen finns i Skapa en MapInfo_MapCatalog manuellt i 
hjälpsystemet för MapInfo Professional.

Attribueringsmeddelande för öppen källkod för FDO

FDO 3.7.0
Denna produkt innehåller FDO (Feature Data Objects), som licensieras enligt Lesser General Public License (LGPL), 
©2012, Open Source Geospatial Foundation, med ensamrätt. Licensen kan hämtas från http://fdo.osgeo.org/
lgpl.html. Källkoden för den här programvaran är tillgänglig på http://fdo.osgeo.org/content/downloads.

Dela data med andra program
Det här avsnittet beskriver hur du arbetar med data i MapInfo Professional som delas med andra användare och 
program inom din organisation.

• Dela data med AutoCAD Map 3D från Autodesk
• Dela anpassade symboler med andra program

Dela data med AutoCAD Map 3D från Autodesk
MapInfo Professional fungerar med data som skapats i AutoCAD Map 3D från Autodesk och lagras i SQLite eller 
Oracle. Du kan visa dessa data i MapInfo Professional, spara ändringar som gjorts i data och sedan fortsätta arbeta 
med data i Map 3D. Det finns emellertid ett antal saker att tänka på och begränsningar avseende läsning och skrivning 
av textlager som skapats i AutoCAD Map 3D från Autodesk. 
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Mer information om Map 3D-textlagren finns i produktdokumentationen för Map 3D.

Få åtkomst till Map 3D-textlager
Map 3D-textlager måste lagras i antingen SQLite eller Oracle. Det finns inget stöd för att läsa textlager som lagras i 
andra format, t.ex. SDF-filer. 

SQLite-användare:

Om du vill visa ett Map 3D-textlager som finns lagrat i en SQLite-databas ska du öppna det i MapInfo Professional 
precis som vilken annan SQLite-tabell som helst. Anvisningar för hur du öppnar en tabell i en SQLite-databas finns i 
Öppna SQLite-tabeller på sida 2. 

Du behöver inte ha någon MapInfo-kartkatalog för att kunna öppna tabeller i en SQLite-databas. För andra 
typer av databaser, t.ex. Oracle eller SQL Server, lagrar MapInfo Professional information om rumsliga tabeller 
och vyer i databasen i en särskild tabell. MapInfo Professional öppnar SQLite-databastabeller som 
avbildningsbara utan att kräva någon kartkatalog. Mer information finns i Använda en MapInfo-kartkatalog 
med en SQLite-databas på sida 8.

Oracle-användare:

För att du ska kunna visa ett Map 3D-textlager som finns lagrat i Oracle måste du först göra lagret avbildningsbart. Mer 
information finns i Göra en DBMS-tabell avbildningsbar för att visa den på en karta i hjälpsystemet för MapInfo 
Professional. Detta steg är inte nödvändigt för textlager som lagras i SQLite.

Om du vill öppna ett textlager ska du först skapa en anslutning till datakälla (se Skapa en anslutning till datakälla i 
hjälpsystemet för MapInfo Professional) och sedan välja den textlagertabell som du vill öppna. MapInfo Professional 
känner igen tabellen som ett textlager, baserat på tabellstrukturen. Du behöver inte ange för MapInfo Professional att 
det är en texttabell.

Arbeta med Map 3D-textlager
När du visar ett textlager i MapInfo Professional använder MapInfo Professional standardinställningar för textobjekt, 
utom om det finns uttrycklig formateringsinformation för enskilda textobjekt (se Använda en MapInfo-kartkatalog 
med en SQLite-databas på sida 8). Observera att standardinställningarna i MapInfo Professional kan skilja sig från 
dem i Map 3D. Om du vill ändra standardtextinställningarna i MapInfo Professional väljer du Alternativ > Inställningar 
> Format > Text.

Stöd för Map 3D-textformatering
MapInfo Professional stöder både normal text och en begränsad deluppsättning av MText-formatering (AutoCAD-text 
med flera rader). Den MText-formatering som stöds omfattar teckensnittets namn, färg, fetstil, kursiv stil, understruken 
och text med flera rader. MapInfo Professional tillämpar formatering på hela textobjektet. Den stöder inte delvis 
formatering av textobjektet. Om du redigerar ett textobjekt i MapInfo Professional och sparar det tillbaka till databasen 
skrivs all befintlig formatering för objektet över.

Begränsningar vid arbete med Map 3D-textlager 
All formatinformation som är kopplad till ett Map 3D-textlager lagras inte i databastabeller. Det här gäller 
standardformatinställningarna för Map 3D-funktionsklassen samt avancerade funktioner, t.ex. användning av uttryck 
när ett textobjekt skapas. Därför kan innehållet och utseendet hos textlager i MapInfo Professional skilja sig avsevärt 
från samma lager i Map 3D. 
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Visa kolumner för AutoCAD-textobjekt i en tabell
När MapInfo Professional hittar följande kolumner i en SQLite- eller Oracle-tabell detekterar den att de innehåller data 
för AutoCAD-textobjekt:

• FeatID
• Label_Text
• Geometry
• Size (Size1 för Oracle)
• Orientation
• Horizontal_Alignment
• Vertical_Alignment

Map_3D lagrar textobjekt som punktgeometrier och kopplad etikettext. MapInfo Professional konverterar 
punktgeometrier till textgeometrier och textspecifikationerna läses från kolumnerna Label_Text, Size, Orientation, 
Vertical_Alignment och Horizontal_Alignment. MapInfo Professional tilldelar standardtextinställningar till 
förklaringstexten, utom om specifik formatering ska tillämpas på de enskilda textobjekten.

MapInfo Professional bearbetar etikettextinformationen, men låter dig inte arbeta med etikettextkolumnerna. Endast 
kolumnen FeatID är synlig i tabellfönstret, medan kolumnerna med etikettext och textspecifikation är dolda. 

Om en Oracle-tabell innehåller kolumnerna ClassID och RevisionNumber så är dessa kolumner dolda.

Dela anpassade symboler med andra program
Om du har symboler som är unika för din organisation och du önskar dela dem med alla MapInfo Professional-
användare kan du antingen distribuera symbolerna till dessa användare eller dela symbolfilerna i en 
arbetsgruppskatalog. Det kan vara en bra idé att be systemadministratören om hjälp med det här.

Vad du bör tänka på:

Dina symboler måste vara rasterfiler i något av de format som MapInfo Professional stöder. De vanligaste formaten är 
Graphics Interchange Format (.gif), Joint Photographic Experts Group (.jpeg), Portable Network Graphics (.png), 
Tagged Image File Format (.tiff) och Windows-bitmapp (.bmp). En uttömmande lista över format som stöds finns i 
Filformat som stöds i hjälpsystemet för MapInfo Professional. Observera att MapInfo Professional inte stöder Arc/Info 
Binary Grid Format (*.adf).

MapInfo Professional begränsar längden på filnamnet för en anpassad symbol till 31 tecken. 

Symbolfilerna måste ha unika namn. Om fler än en symbolfil har samma namn, på grund av att filerna ligger i olika 
undermappar på sökplatsen (en mapp benämnd CustSymb), använder MapInfo Professional den första symbolfil som 
den hittar.

MapInfo Professional installeras med symboler. Första gången MapInfo Professional startas kopierar den mappen 
CustSymb från installationsplatsen till användarens %appdata%-mapp och söker sedan på sökvägen %appdata%. 
(Den söker inte på installationsplatsen för MapInfo Professional.)

Distribuera anpassade symboler till MapInfo Professional-användare
Om du väljer att distribuera din organisations anpassade symboler till alla MapInfo Professional-användare ska du be 
dessa användare lägga symbolfilerna i katalogen benämnd CustSymb, som finns i deras programdata 
(%appdata%):

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

Om du vill bestämma sökvägen till din %appdata%-mapp går du till menyn Start och väljer Kör. I dialogrutan Kör 
anger du sedan %appdata%.

Du kan organisera symbolfilerna i underkataloger i CustSymb, så söker MapInfo Professional i underkatalogerna.

Symbolfilerna måste ha unika namn även om de är organiserade i undermappar i mappen CustSymb.
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Dela anpassade symboler i en arbetsgruppskatalog
Innan du börjar, läs informationen om vad du bör tänka på i Dela anpassade symboler med andra program.

Om du väljer att använda en MapInfo Professional-nätverksarbetsgrupp för delning ska du lägga till organisationens 
anpassade symboler i mappen CustSymb, som du hittar i mappen programdata (%appdata%) för arbetsgruppen. 
Därefter ställer du in MapInfo Professional-installationen så att den pekar mot arbetsgruppskatalogen. Det här är redan 
korrekt konfigurerat om du har en MapInfo Professional-installation för arbetsgrupp. Om så inte är fallet, se Ställa in 
en MapInfo Professional-installation så att den pekar mot arbetsgruppskatalogen. Närmare information om 
arbetsgruppsinstallationer finns i kapitlet Arbetsgruppsinstallationer i installationsguiden för MapInfo Professional.

Du kan organisera dina symbolfiler i underkataloger i arbetsgruppens CustSymb-mapp, så söker MapInfo 
Professional i underkatalogerna. Symbolfilerna måste ha unika namn även om de är organiserade i undermappar i 
mappen CustSymb.

Ställa in en MapInfo Professional-installation så att den pekar mot arbetsgruppskatalogen
Så här ställer du in en MapInfo Professional-installation så att den pekar mot de delade datafilerna, t.ex. anpassade 
symboler, som är placerade i en arbetsgruppsmapp:

1. Välj Alternativ > Inställningar > Kataloger.

2. I dialogrutan Kataloginställningar, fönstret Arbetsgruppskatalog, ska du markera kryssrutan Används när du 

söker efter programdatafiler och ange sökvägen, eller klicka på  och välja sökvägen till 
arbetsgruppskatalogen. 

Du kan använda namngivna enheter eller UNC-sökvägar i fältet Arbetsgruppskatalog.

3. Klicka på OK för att bekräfta ändringen. Programmet sparar den här nya sökvägen i ditt register. När du har gjort 
detta använder programmet den nya sökvägen för att få åtkomst till programdatafilerna varje gång du öppnar 
MapInfo Professional.

Om du vill återgå till att använda endast dina lokala filer och sluta dela gemensamma datafiler upprepar du 
ovanstående steg och avmarkerar kryssrutan Används när du söker efter programdatafiler.

Använda organisationens symboler på en karta
Så här visar och använder du organisationens symboler på din karta:

1. Dubbelklicka på en kartsymbol på kartan i kartfönstret. Du kan även välja att använda en ändring av 
lagerinställningar istället för att ange inställningar per objekt.

Kartlagret måste vara redigerbart, vilket kan anges i Lagerstyrning genom att klicka på ikonen Redigerbart  för 
kartlagret i fråga. 

2. I dialogrutan Punktobjekt klickar du på symbolknappen Inställningar.

3. I dialogrutan Symbolinställningar går du till listrutan Teckensnitt och väljer dina anpassade symboler. Markera en 
symbol i listan över tillgängliga symboler om du vill visa tillhörande inställningar.
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Arbeta med Web Feature Service (WFS) 1.1
MapInfo Professional 11.5.2 stöder servrar som fungerar med version 1.1 av Open Geospatial Consortium (OGC) Web 
Feature Service Interface-standarden. En webbfunktionstjänst (WFS) tillhandahåller ett gränssnitt där du kan ange 
begäranden om geografiska funktioner över webben med hjälp av plattformsoberoende anrop. 

De avsnitt som följer beskriver situationer och förhållanden som du bör vara medveten om när du arbetar med en WFS 
1.1-server.

• Tillämpa en ändring av koordinatordningen för att korrigera hur objekt visas på kartan
• Testa koordinatordningen för en WFS-tabell
• Rumsliga radfilter
• Inget stöd för WFS-T med WFS 1.1
• Hur bestämmer jag vilken version av WFS jag använder?
• Arbeta med WFS-tabeller som har kapslade strukturer
• Ställa in det antal poster (funktioner) som WFS-servern returnerar

Mer information om Open Geospatial Consortium- (OGC) och Web Feature Service Interface-standarderna finns på 
http://www.opengeospatial.org.

Tillämpa en ändring av koordinatordningen för att korrigera hur objekt visas på kartan
När du har skapat en WFS-tabell (webbfunktionstjänst) kan det hända att de geografiska objekten inte är korrekt 
placerade eller visas roterade i 90 grader på grund av koordinatordningen. Om det inträffar kan du använda MapInfo 
Professional för att ändra koordinatordningen på antingen server- eller tabellnivå när du arbetar med WFS 1.1-servrar.

Serverändring

Om koordinatordningen för en WFS-tabell som hämtats från en server är felaktig kan den även vara felaktig för andra 
tabeller som hämtas från den servern. I så fall kan du ändra koordinatordningen på servernivå.

Information om WFS-servrar lagras i en fil med namnet MIWFSServers.xml. Den här filen är som standard 
placerad i mappen %APPDATA%\MapInfo\MapInfo\Professional\1150. Mer information om var den här filen är 
placerad finns i Avancerade konfigurationsalternativ för systemadministratörer i installationsguiden för MapInfo 
Professional.

Du kan göra ändringar i XML-filen med en XML-redigerare och sedan starta om MapInfo Professional för att tillämpa 
ändringarna.

I filen MIWFSServers.xml börjar varje serverspecifikation med en <Server>-nod. Den här noden har underordnade 
noder för URL:n <HTTP> och en beskrivning <Description>. Det kan även finnas andra underordnade noder. Om du 
vill ändra koordinatordningen för en server lägger du till en ny underordnad nod <OverrideCoordinateOrder> med 
värdet true.

Exempel:

Server
   <HTTP>serverns URL</HTTP>
   <Description>serverbeskrivning</Description>
   <OverrideCoordinateOrder>true</OverrideCoordinateOrder>
</Server>

Om du har en lokal kopia av tabellen kan du tillämpa ändringen av koordinatordningen genom att uppdatera den eller 
hämta tabellen på nytt.
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Tabelländring

Om koordinatordningen är felaktig endast för vissa tabeller som hämtas från servern kan du tillämpa en ändring av 
koordinatordningen på tabellnivå istället för på servernivå. En sats har lagts till i programsatsen WFS Refresh Table i 
MapBasic, så att du inte behöver redigera en XML-fil för att tillämpa ändringen. Detta kommando kan utfärdas via 
MapBasic-fönstret eller inkluderas i ett MapBasic-program. Syntaxen är följande:

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

Den nya satsen kan användas i kombination med andra valfria satser för kommandot WFS Refresh Table, t.ex. satsen 
Using Map.

Testa koordinatordningen för en WFS-tabell
Innan du tillämpar några rumsliga filter kan du hämta en tabell för att kontrollera att data har rätt koordinatordning. Om 
de data som finns på WFS-servern innehåller tusentals poster bör du använda inställningen Max. funktioner, som 
beskrivs i Ställa in det antal poster (funktioner) som WFS-servern returnerar, för att begränsa det antal poster som 
returneras av servern. På så sätt kan du testa en liten delmängd av dessa data och undvika långa hämtnings- och 
bearbetningstider. Om koordinatordningen är felaktig använder du WFS Refresh Table för att hämta data med 
omvänd koordinatordning.

När du är nöjd med koordinatordningen väljer du Tabell > Egenskaper för WFS-tabell och avaktiverar eller ändrar 
värdet för Max. funktioner och lägger till ett rumsligt filter.

Rumsliga radfilter
Ett av huvudsyftena med rumslig filtrering är att begränsa storleken på de data som returneras av WFS-servern 
eftersom det kan ta lång tid att hämta och bearbeta stora datamängder. När du har hämtat en mindre delmängd data till 
MapInfo Professional kan du använda ett lokalt urval för att uppnå exakt den delmängd data som du behöver.

MapInfo Professional skickar rumsliga radfilter med geometri till servern. Om en server inte följer OGC-specifikationen 
beträffande koordinatordning använder MapInfo Professional de ändringar som behandlas i Tillämpa en ändring av 
koordinatordningen för att korrigera hur objekt visas på kartan. När den öppnar en tabell för första gången 
använder MapInfo Professional eventuella befintliga ändringar från MIWFSServers.xml-filen för den här servern. Om 
det ännu inte finns någon XML-tabellfil att hämta en ändring från kan du lägga till en tabelländring via kommandot WFS 
Refresh Table (enligt beskrivning i Tillämpa en ändring av koordinatordningen för att korrigera hur objekt visas 
på kartan).

Vid användning av en WFS 1.1-server stöder MapInfo Professional endast det rumsliga BBOX-filtret (vid användning 
av WFS 1.0 stöder den alla filter). En WFS 1.1-server definierar den typ av GML-geometriobjekt (Geographic Markup 
Language) som den stöder. Den här listan begränsas till en fördefinierad delmängd av alla GML-geometrityper. Den 
GML-geometrityp som avbildas närmast objekttyperna område (MultiSurface) och bruten linje (MultiCurve) i MapInfo 
Professional ingår inte i den här fördefinierade listan, så MapInfo Professional använder det rumsliga BBOX-filtret.

BBOX-filtret är användbart för komplicerade rumsliga urval, t.ex. om du vill ha alla data som ligger inom ett område. 
För ett sådant urval skulle du välja området och tillämpa ett BBOX-filter. Den här åtgärden returnerar data som ligger 
utanför området, men mängden motsvarar mindre data än den mängd som ligger utanför området. När dessa data 
finns i MapInfo Professional kan du sedan göra ett urval för att välja ut allt som ligger inom området.

Det finns inga begränsningar för WFS 1.1 och icke-rumsliga radfilter.
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Inget stöd för WFS-T med WFS 1.1
Det finns inget stöd för en webbfunktionstjänst med transaktioner (WFS-T) inom ramen för MapInfo Professionals stöd 
för Web Feature Service (WFS) 1.1. En WFS-T låter WFS-klienten tillämpa ändringar (infogningar, borttagningar och 
uppdateringar) på data i källdatabasen genom WFS-tjänsten. Om du använder WFS 1.1-protokollet för att 
kommunicera med en server har du inte möjlighet att använda WFS-T.

För befintliga WFS-T-användare fortsätter MapInfo Professional att stödja WFS-T vid användning av WFS 1.0. Om du 
vill ange en inställning för att fortsätta använda WFS 1.0 och säkerställa fortsatt stöd för WFS-T ska du göra följande:

1. Gå till menyn, välj Alternativ > Inställningar och klicka på Webbtjänster.

2. I dialogrutan Inställningar för webbtjänster väljer du fliken WFS och klickar sedan på Servrar.

3. I listan WFS-servrar markerar du den server som du arbetar med (en bockmarkering visas bredvid servernamnet i 
listan) och klickar sedan på Redigera.

4. I dialogrutan WFS-serverinformation markerar du Föredra version 1.0.
Befintliga WFS-T-användare bör markera Föredra version 1.0 för att fortsätta använda WFS-T med de servrar 
som de har åtkomst till.

5. Klicka på OK för att spara denna inställning.

När du har markerat Föredra version 1.0 kommunicerar MapInfo Professional med WFS-servern via WFS 1.0. Om 
servern inte stöder 1.0, men har stöd för andra versioner, växlar MapInfo Professional till en annan version som stöds 
av både servern och MapInfo Professional (t.ex. 1.1).

Om du markerar alternativet Automatisk istället för alternativet Föredra version 1.0 kommunicerar MapInfo 
Professional med servern via den högsta version av WFS som stöds av både MapInfo Professional och servern.

Hur bestämmer jag vilken version av WFS jag använder?
Eftersom det finns en process för versionsförhandling mellan WFS-servern (webbfunktionstjänst) och MapInfo 
Professional är det inte alltid tydligt vilken version av WFS som används tillsammans med servern. Så här bestämmer 
du vilken WFS-version som används: 

1. Välj Arkiv > Öppna webbtjänst > Öppna WFS.

2. I dialogrutan Öppna WFS-tabell klickar du på Information.

3. I dialogrutan WFS-serverinformation anges WFS-serverns versionsnummer i avdelningen Version.

Dialogrutan WFS-serverinformation tillhandahåller information om serverns URL-sökväg, namn och versionsnummer. 
Om servern har en sammanfattning finns det även en kort beskrivning av serverns syfte.

Arbeta med WFS-tabeller som har kapslade strukturer
Definitioner av WFS-tabeller (Web Feature Service) kan innehålla kapslade strukturer. Följande exempel visar en 
tabell kallad Parcel (tomt) som innehåller en kolumn kallad Occupant (innehavare).

Parcel Information Table
Street_Address
City
State
Zip_Code
Occupant

Person
Name_First
Name_Last
Age
MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentation om nya funktioner 15



Kolumnen Occupant hänvisar till en struktkur eller tabell benämnd Person. Strukturen Person innehåller kolumner 
benämnda Name_First, Name_Last och Age. Beroende på hur tabellens schema har definierats, kan kolumnen 
(Occupant) förekomma flera gånger per rad (post). För att kapslade strukturer ska kunna hanteras kan 
kolumnnamnen i WFS-tabeller använda sig av avgränsare (t.ex. Occupant/Person/Name_First) och de kan vara långa.

MapInfo Professional har begränsningar när det gäller kolumnnamn: Den trunkerar kolumnnamn som är längre än 32 
tecken och stöder inte bakåtlutande snedstreck ( / ) i kolumnnamn (den skulle alltså inte godkänna Occupant/Person/
Name_First som ett giltigt kolumnnamn). När MapInfo Professional träffar på en WFS-tabell med kolumnnamn som 
står i konflikt med dessa begränsningar använder den för- och efternamnen i den kapslade strukturen med ett 
hashtecken (#) som avgränsare. Exempelvis skapar MapInfo Professional föregående Parcel-tabell med följande 
kolumnnamn:

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

Hashtecknet (#) i kolumnnamnet anger att tabellen är en kapslad struktur. Om data från servern innehåller fler än en 
Occupant-kolumn per rad tar MapInfo Professional in det sista värde som den träffar på.

MapInfo Professional ser till att alla nya kolumnnamn är unika. Om det finns identiska kolumnnamn tillämpar MapInfo 
Professional ett numeriskt värde som det sista tecknet i vart och ett av de identiska kolumnnamnen (t.ex. 
Age#Occupant1 och Age#Occupant2). 

MapInfo Professional konverterar eventuella tecken som den inte känner igen i ett kolumnnamn till understreck ( _ ).

Schemat med kapslad struktur är vanligare bland WFS 1.1-servrar än bland WFS 1.0-servrar. MapInfo Professional 
bearbetar schemat för både WFS 1.0 och WFS 1.1, men fyller bara i WFS 1.1-kolumner.

Ställa in det antal poster (funktioner) som WFS-servern returnerar
En WFS-server kan begränsa det antal poster som den returnerar till en klient (t.ex. MapInfo Professional) genom att 
använda en standardinställning kallad DefaultMaxFeatures. Om en server inte begränsar det antal poster som den 
returnerar, utan returnerar alla poster från ett lager, kan du ange vilket antal den ska returnera.

Du kan överväga att begränsa antalet poster (funktioner) för att förkorta den tid det tar att hämta och visa en tabell om 
en tabell är väldigt stor (och innehåller många funktioner). På så sätt kan du snabbt bedöma kvaliteten på data. Du kan 
dock inte välja vilka funktioner som ska hämtas.

OGS WFS-specifikationen anger att WFS-servrar måste ha stöd för Max. funktioner, men vissa WFS-servrar 
verkar inte stödja inställningen.

Så här anger du det antal poster (funktioner) som WFS-servern ska returnera:

1. Välj Arkiv > Öppna webbtjänst > Öppna WFS. 
Dialogrutan Öppna WFS-tabell visas.

2. Välj servern i listrutan WFS-server.
Om du vill lägga till servern i listan klickar du på Servrar.

3. Markera kryssrutan Max. funktioner och ange det antal poster som du vill att servern ska returnera.
Om kryssrutan Max. funktioner är avaktiverad kan du inte ange ett värde för Max. funktioner för denna server. 
WFS-servern har ställt in det största antal poster som den returnerar och fältet bredvid kryssrutan visar det 
maximala antal som servern har ställt in.

4. Markera det lager som du vill öppna i listan WFS-lager.

5. Klicka på OK.
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Korrigera visningen av WMS-bilder (Web Map Service)
När en WMS-tabell (Web Map Service) har skapats är det möjligt att kartbilden inte visas eller har fel position och är 
förvriden på grund av den koordinatordning som används av servern. Koordinatvärdena anges i den axelordning som 
specificeras av gällande koordinatreferenssystem (CRS). Alla servrar följer emellertid inte Open Geospatial 
Consortium (OGC) Web Map Service Interface-standarden. Därför kan det hända att koordinaterna för 
koordinatsystem, t.ex. latitud-/longitudsystem, har omvänd ordning i förhållande till vad som förväntas när kartbilder 
hämtas eller sparas med hjälp av en WMS-server. Om kartbilden inte visas eller har fel position och är förvriden efter 
att du har skapat en WMS-tabell kan det vara nödvändigt att ändra koordinatordningen.

De avsnitt som följer beskriver hur du tillämpar en ändring av koordinatordningen och korrigerar visningen av WMS-
kartbilder:

• Tillämpa en ändring av koordinatordningen på en WMS-tabell eller -server
• Testa koordinatordningen för en WMS-tabell

Mer information om Open Geospatial Consortium- (OGC) och Web Map Service Interface-standarderna finns på http:/
/www.opengeospatial.org.

Tillämpa en ändring av koordinatordningen på en WMS-tabell eller -server
När en WMS-tabell (Web Map Service) har skapats är det möjligt att kartbilden inte visas eller har fel position och är 
förvriden på grund av koordinatordningen. Om det inträffar kan du använda MapInfo Professional för att ändra 
koordinatordningen på antingen server- eller tabellnivå när du arbetar med WMS 1.1-servrar.

Serverändring

Om koordinatordningen för en WMS-tabell som hämtats från en server är felaktig kan den även vara felaktig för andra 
tabeller som hämtas från den servern. I så fall kan du ändra koordinatordningen på servernivå.

Information om WMS-servrar lagras i en fil med namnet MIWMSServers.xml. Den här filen är som standard 
placerad i mappen %APPDATA%\MapInfo\MapInfo\Professional\1150. Mer information om var den här filen är 
placerad finns i Avancerade konfigurationsalternativ för systemadministratörer i installationsguiden för MapInfo 
Professional.

Du kan göra ändringar i XML-filen i en XML-redigerare och sedan starta om MapInfo Professional för att tillämpa 
ändringarna.

I filen MIWMSServers.xml börjar varje serverspecifikation med en <Server>-nod. Den här noden har underordnade 
noder för URL:n <HTTP> och en beskrivning <Description>. Det kan även finnas andra underordnade noder. Om du 
vill ändra koordinatordningen för en server lägger du till en ny underordnad nod <OverrideCoordinateOrder> med 
värdet true.

Exempel:

<Server>
   <HTTP>serverns URL</HTTP>
   <Description>serverbeskrivning</Description>
   <OverrideCoordinateOrder>true</OverrideCoordinateOrder>
</Server>

Om du har en lokal kopia av tabellen kan du tillämpa ändringen av koordinatordningen genom att hämta tabellen på 
nytt. Om du inte vill hämta tabellen på nytt kan du använda den tabelländring som beskrivs i nästa avsnitt.
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Tabelländring

Om koordinatordningen är felaktig endast för vissa tabeller som hämtas från servern kan du tillämpa en ändring av 
koordinatordningen på tabellnivå istället för på servernivå. När du skapar en WMS-tabell anger du namn och sökväg 
för den TAB-fil som innehåller delar av informationen om tabellen. Ytterligare information finns lagrad i en XML-fil med 
samma namn och placerad i samma mapp. Du måste redigera den här XML-filen.

XML-filen för WMS-tabellen är en <SRS>-nod med ett värde för koordinatsystemskoden för tabellen. Om du vill ändra 
koordinatordningen för tabellen måste du lägga till attributet OverrideCoordinateOrder med värdet true i den här 
noden.

Exempel:

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

Du verkställer koordinatändringen efter att ha ändrat och sparat XML-filen genom att stänga WMS-tabellen och 
därefter öppna den igen.

Testa koordinatordningen för en WMS-tabell
Du kan kontrollera en WMS-tabell och ta reda på om data har rätt koordinatordning genom att använda MapBasic-
funktionen TableInfo. Den här funktionen innehåller ett attribut benämnt TAB_INFO_OVERRIDE_COORDINATE_
ORDER (43) som returnerar TRUE om tabellen är en WFS- eller WMS-tabell med ändringen av koordinatordningen 
aktiverad. Detta kommando kan utfärdas via MapBasic-fönstret eller inkluderas i ett MapBasic-program.

Syntaxen är följande:

TableInfo(MyWMSTable, TAB_INFO_OVERRIDE_COORDINATE_ORDER)

Där MyWMSTable är namnet på den tabell som du kontrollerar koordinatordningen för.

Beskrivning av nya dialogrutor
Följande är nya eller uppdaterade dialogrutor i 11.5.2-versionen:

• Dialogrutan Markera en eller flera tabeller att öppna
• Dialogrutan Välj SQLite-databasfil
• Dialogrutan WFS-serverinformation

Dialogrutan Markera en eller flera tabeller att öppna
I dialogrutan Markera en eller flera tabeller att öppna kan du välja vilka tabeller som ska öppnas från en datakälla. De 
tabeller du väljer öppnas med de alternativ som du har ställt in i den här dialogrutan. Du kan anpassa tabellerna 
genom att välja kolumn- eller radfilter eller ange standardvärden för visningsinställningar. Genom att ange 
visningsinställningar ser du till att tabellen alltid öppnas med lämpliga inställningar när du öppnar tabeller från en 
SQLite-databas som inte har någon kartkatalog.

Du får åtkomst till dialogrutan Markera en eller flera tabeller att öppna genom att välja Arkiv > Öppna och sedan välja 
SQLite-databas (*.sqlite) i listan Filformat. Markera en SQLite-databas i listan över filer och klicka på Öppna.

Databas
Visar namnet på databasen för den anslutning som du har valt i dialogrutan Öppna.

Schema
Välj ett schema (ägare) att visa tabeller för. Schemalistan visas endast om anslutningen stöder flera scheman (ägare).

Databastabeller

Inställningar
Öppnar dialogrutan Ändra tabellobjektsinställningar, där du kan ange visningsinställningar för geometrin 
(rumsliga objektstyper), t.ex. symboler, linjer och områden, och för etikettext i tabellen.
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Alternativ
Öppnar dialogrutan Öppna DBMS-tabellalternativ, där du kan tillämpa kolumn- och radfilter på tabellen. Filter 
gör det möjligt att välja vilka kolumner och rader som ska hämtas från datakällan. Detta görs vanligtvis för att 
minska mängden information att arbeta med och förkorta den tid det tar att hämta och spara data.

Markera alla
Markera alla tabeller i tabellistan.

Avmarkera alla
Avmarkera alla tabeller i tabellistan.

Filtertabeller
Välj vilka typer av tabeller som ska visas i tabellistan.

Vanliga alternativ
De vanliga alternativen gäller för alla markerade tabeller, utom om en tabell har anpassats så att den använder andra 
alternativ.

Länkad
Välj detta alternativ om du vill använda tabellen som en länkad tabell. En länkad tabell är en särskild MapInfo 
Professional-tabell som hämtas från en fjärransluten databas och som innehåller kopplingar till den 
fjärranslutna databastabellen. Du kan utföra de flesta åtgärder som du använder på vanliga MapInfo 
Professional-tabeller med länkade tabeller.

Direkt
Välj detta alternativ om du vill skapa åtkomst till tabellen direkt från källsökvägen.

Cachad
Detta alternativ aktiveras när du har valt alternativet Direkt. Markera det om du vill spara tabellen i den lokala 
bufferten och sedan läsa tabelldata från bufferten. Dataåtkomsten sker snabbare, men du arbetar inte med den 
mest aktuella versionen. Uppdatering sker när du zoomar, panorerar eller markerar.

Avmarkera alternativet om du vill läsa tabellen direkt från datakällan, som är den aktuella versionen.

Skrivskyddad
Öppnar tabellen i skrivskyddat läge.. Det går inte att redigera tabellen eller spara tabellen tillbaka till databasen.

Mapp
Detta alternativ aktiveras när du har valt alternativet Direkt. Markera det om du vill spara den länkade tabellen 
på en bestämd plats på din dator. Om du markerar alternativet visas dialogrutan Sök efter mapp, där du kan 
välja en mapp att spara den länkade filen i.

Visa
MapInfo Professional visar dina data i ett fönster baserat på ditt val. Om du väljer Automatisk väljer MapInfo 
Professional det fönster som är bäst lämpat för dina data. MapInfo Professional kommer ihåg ditt val och använder det 
för varje påföljande val tills du ändrar det.

OK
Tillämpa inställningarna i dialogrutan.

Avbryt
Avbryter de val som gjorts och stänger dialogrutan.

Dialogrutan Välj SQLite-databasfil
Du kan välja vilka SQLite-databaser som ska öppnas i dialogrutan Välj SQLite-databasfil. Om du vill välja fler än en 
SQLite-databasfil håller du ned tangenten Ctrl eller Skift medan du markerar filer. Du får åtkomst till dialogrutan Välj 
SQLite-databasfil genom att välja Arkiv > Öppna DBMS-anslutning, markera FDO (SQLite) i listan och klicka på Ny.

Leta i
En lista över tillgängliga mappar och filer visas. Om du vill se var den aktuella mappen finns i datorns katalogstruktur 
klickar du på nedåtpilen. Om du vill se vad som finns i en mapp klickar du på den.
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Knappen Gå till senast besökta mapp
Visar den katalog som du besökte senast.

Knappen Upp en nivå
Visar katalogen en nivå över den aktuella katalogen.

Knappen Skapa ny mapp
Visar en ny mapp med ett tillfälligt namn.

Menyknappen Visa
Listar visningsalternativ för filerna i listan, så att du kan visa listan i form av miniatyrer, tiles, ikoner, lista eller efter 
detaljer. Lista visar en lista över filer och mappar utan detaljuppgifter, t.ex. filstorlek. Detaljer visar listan över filer och 
mappar med detaljer, t.ex. namn, storlek, typ och ändringsdatum.

Rutan Beskrivning
Visar mappar och filer på den valda platsen. Du kan även öppna en mapp eller fil i rutan genom att dubbelklicka på 
den.

Fältet Platser
De fyra knapparna i fältet Platser i MapInfo är kopplade till följande kataloginställningar: Tabeller, Fjärrtabeller, 
Importerade filer och Arbetsytor. Om du trycker på en av knapparna byts dialogrutans aktuella katalog ut mot 
katalogen som är kopplad till knappen.

Platsfältet i MapInfo visas alltid som standard, även om det inte finns något standardplatsfält. I system som stöder ett 
standardplatsfält (för närvarande 2000 och XP) finns en uppsättning alternativknappar som heter MapInfo-platser och 
Standardplatser, där du kan växla mellan de två.

Filnamn:
Här anger du filnamnet. Du kan använda * som jokertecken. Om du t.ex. skriver *.* visas en lista över alla filer. Du kan 
också ange den fullständiga sökvägen till filen. Du kan t.ex. skriva C:\mymaps\landuse.sqlite.

Filformat:
Här kan du ange den filtyp du vill ha så att färre filer visas. Tabellerna som visas är tabeller med MapInfo-format eller 
filer utan MapInfo-format som tidigare har öppnats i MapInfo. Välj filformatet SQLite Database (*.sqlite).

Öppna
Öppnar den angivna filen.

Avbryt
Stänger dialogrutan utan att spara eventuella ändringar. 

Dialogrutan WFS-serverinformation
Du kan lägga till och redigera information om WFS-servern i dialogrutan WFS-serverinformation, som innehåller nya 
alternativ för versionsförhandling. Om du vill öppna dialogrutan WFS-serverinformation väljer du Tabell > Egenskaper 
för WFS-tabell och klickar på Server. 

Versionsförhandling
Om du använder WFS 1.1-protokollet när du kommunicerar med en server har du inte möjlighet att använda WFS-T. 
För att kunna arbeta med WFS-T måste du välja inställningen Föredra version 1.0 och arbeta med WFS 1.0.

Automatisk
MapInfo Professional kommunicerar med WFS-servern med den högsta version av WFS som stöds av både 
MapInfo Professional och servern.

Föredra version 1.0
MapInfo Professional kommunicerar med WFS-servern med WFS 1.0. Om servern inte stöder version 1.0, men 
har stöd för andra versioner, växlar MapInfo Professional till en annan version som stöds av både servern och 
MapInfo Professional (t.ex. 1.1).
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