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1 - Inledning
MapInfo EasyLoader är ett verktyg som gör att du kan överföra MapInfo
TAB-filer till en fjärrdatabas. Den rumsliga informationen i TAB-filerna
underhålls i fjärrdatabasen och kan visas och analyseras i MapInfo Pro.

En lista över nyheterna i den här versionen av MapInfo EasyLoader finns i
Ändringshistorik.

I detta avsnitt

Stöd och krav för databaser.......................................................................4
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Stöd och krav för databaser

MapInfo EasyLoader överför data till följande databaser:

• Oracle
• SQL Server
• Microsoft Access
• PostgreSQL/PostGIS

Databasenmåste kunna hantera rumslig geometri. Om databaserna inte har stöd för rumslig objektstyp
överför MapInfo EasyLoader endast XY-data för en tabell: XY eller XYmedMapInfo-nyckel (MICode).
MapInfo EasyLoader öppnar endast en serveranslutning åt gången.

MapInfo EasyLoader finns att hämta på webben eller installeras medMapInfo Pro i katalogen\Tools.

Programvarukrav

MapInfo EasyLoader kräver följande program för att fungera korrekt:

• Microsoft .NET Framework 4.7.2

https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net472

• Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) 14.0.23918 (vc_redist.x64.exe)

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=51682

MapInfo Pro installerar dessa nödvändiga program. Du behöver inte installera dem när du kör MapInfo
EasyLoader på samma dator som MapInfo Pro.

Systemkrav

Denna produkt har testats på följande skrivbordsoperativsystem från Microsoft Windows:

• Windows 7 64-bitars SP1
• Windows 8.1 64-bitars
• Windows 10 64-bitars
• Windows 2012 Server R2 64-bitars
• Windows 2012 Server R2 64-bitars med XenApp 7.5
• Windows 2016 Server 64-bitars
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• Windows 2019 Server 64-bitars
• Windows 2019 Server 64-bitars med XenApp 7.15

Komma igång

Du kan starta MapInfo EasyLoader antingen inifrån MapInfo Pro eller separat om du hämtadeMapInfo
EasyLoader från webben. Information om hur du öppnar MapInfo EasyLoader inifrån MapInfo Pro
finns i Starta MapInfo EasyLoader inifrån MapInfo Pro.

Dubbelklicka på filen MapInfoEasyLoader.exe i katalogen EasyLoader.
När du hämtar MapInfo EasyLoader från webben hämtas det i form av en zip-fil. När du extraherar
filerna från zip-filen skapas en EasyLoader-mapp som innehåller MapInfoEasyLoader.exe och
alla andra filer som krävs för att köra MapInfo EasyLoader.

MapInfo EasyLoader visas i ett enda fönster i vilket du kan göra alla nödvändiga inställningar för att
överföra datatabeller till en databas.

BeskrivningIkonNamn

Välj anslutningen till den databas som du vill överföra tabeller till. Du kan
använda befintliga databasanslutningar som har skapats från Microsofts
Start-meny eller inifrån MapInfo Pro.

Databasanslutning

Skapa en ny anslutning genom att välja Ny anslutning från listan
Databasanslutning och sedan klicka på den här knappen.

Hantera anslutningslistan och
välj en anslutning

Välj en sökväg där du vill spara filer för direktåtkomst.

Om du inte har valt bort denna funktion sparar MapInfo EasyLoader
.tab-filer med information för databasåtkomst på din dator. MapInfo Pro
använder filerna vid åtkomst till de tabeller som MapInfo EasyLoader
överför. Om du väljer att inte skapa filerna kan de skapas senare inifrån
MapInfo Pro. En direktåtkomstfil har samma namn som överföringsfilen,
men med en _srv-ändelse, som till exempel
YourServerTableName_srv.tab.

Utdatakatalog

Om du vill välja en katalog som inte finns i Utdatakatalog-listan klickar
du på den här knappen.

Sök efter en utdatakatalog
(mapp)
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BeskrivningIkonNamn

Visar en lista över de datatabeller som ska överföras till databasen.

Om du vill lägga till tabeller klickar du på knappen Sök efter en eller
flera tabeller att överföra och väljer sedan Lägg till tabeller eller
Lägg till tabeller från en mapp.

Källtabell

Visar tabellens namn så som det visas på databasservern. Du kan klicka
på namnet för att ändra det.

Servertabell

Välj för varje tabell vad du vill göra i databasen:

Skapa en ny tabell – skapar en ny tabell i databasen med källtabellens
namn.

Ersätt befintlig tabell – ersätter en befintlig tabell i databasen som har
samma namn som källtabellen.

Lägg till i befintlig tabell – lägger till källtabellens innehåll i en befintlig
tabell i databasen som har samma namn som källtabellen.

Mer information finns i Bearbetningsalternativ för tabell.

Åtgärd

Överföringstabeller läggs som standard till i kartkatalogen i databasen
om du inte rensar kryssrutan i kolumnen Katalog.

MapInfo Pro använder kartkatalogen på databasen för rumsligt index.
Markera den här kryssrutan om du vill lägga till en ny kartkatalog eller
rensa kryssrutan för att avregistrera en tabell från kartkatalogen.
Information om kartkatalogen och om olika inställningsalternativ finns i
Använda kartkatalogen. Om du inte lägger till överföringstabellens data
i kartkatalogen nu, går det bra att göra det senare i MapInfo Pro.

i

Visar information om överföringen. Om det uppstod ett fel vid överföringen
kan du få mer information genom att dra muspekaren över bilden i den
här kolumnen.

Överföringsstadier

Det här kommandot är tillgängligt när du är ansluten till en
databasanslutning. Välj det här kommandot om du vill visa
kartkatalogfönstret för att redigera data i databasen. Mer information om
kartkatalogen finns i Använda kartkatalogen.

Ägarens namn – Filtrera tabellistan genom att välja ägarens namn.

Avregistrera – Avregistrerar en tabell från databasen.

Kopiera – Kopierar den valda raden som kommateckenavgränsade fält
(csv – ”comma separated values”).

Stäng – Stänger fönstret Kartkatalog.

Kartkatalog
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BeskrivningIkonNamn

Listan innehåller följande kommandoalternativ:

Alternativ öppnar dialogrutan Alternativ där du kan se
bearbetningsalternativen för servertabell. Närmare information finns i
Bearbetningsalternativ för servertabell.

Visa logg öppnar filen EasyLoader.log i en textredigerare. Filen
innehåller information om den databasanslutning som för närvarande
används för överföring av tabeller. Närmare information finns i Hitta
MapInfo EasyLoader-loggfilen.

Alternativet Stäng efter slutförande är avaktiverat som standard. När
det är aktiverat stängs MapInfo EasyLoader när överföringen är klar.

Alternativ

Onlinehjälp öppnar produkthjälpen. En internetanslutning krävs för att
visa den.

PDF-hjälp öppnar produkthjälpen som PDF-fil för utskrift och för visning
när ingen internetanslutning finns.

Om MapInfo EasyLoader öppnar en dialogruta med information om
versionen av MapInfo EasyLoader.

Hjälp

Startar eller fortsätter överföringen om du har pausat den.Starta eller fortsätt överföring av
tabeller

Pausar överföringen. Du kan fortsätta den vid ett senare tillfälle.Pausa överföringen

Stoppar och avbryter överföringen.Avbryt resten av överföringen

Starta MapInfo EasyLoader inifrån MapInfo Pro

MapInfo EasyLoader är ett verktyg som levereras med MapInfo Pro och kan startas som ett verktyg
inuti MapInfo Pro.

Starta MapInfo EasyLoader inifrån MapInfo Pro så här:
1. Gå till gruppen Verktyg på fliken START i MapInfo Pro tab och klicka på Verktyg för att öppna

fönstret Verktygshanteraren.
2. Dubbelklicka på MapInfo EasyLoader på fliken Kör för att öppna dialogrutan MapInfo

EasyLoader. Om du inte kan se den på fliken Kör hittar du den på fliken Registrerad.

Läs in MapInfo EasyLoader i den aktuella sessionen av MapInfo Pro genom att klicka på ikonen
Läs in verktyg (kör) bredvid.
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Om du vill läsa in MapInfo EasyLoader för alla påföljande sessioner markerar du kryssrutan
Automatiskt inlästa.

Om du vill läsa in MapInfo EasyLoader för den aktuella sessionen och alla påföljande sessioner
ska du markera båda kryssrutorna.

3. Fortsätt sedan med stegen under Överför tabeller.
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2 - Överför data
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Förstå dina data

Innan du överför MapInfo-tabeller måste du känna till hur din databas hanterar rumsliga data från
MapInfo Pro. Det finns databasspecifika restriktioner för vissa geometrityper, textobjekt och
koordinatsystem. Det kan även hända att en databas klassar geometri som ogiltigt. Var medveten
om dessa restriktioner innan du överför MapInfo Pro-tabeller till databasen.

MapInfo EasyLoader har inte stöd för textobjekt. MapInfo EasyLoader ignorerar till exempel textobjekt
när en TAB-fil överförs till Oracle.

Geometri som inte stöds

En MapInfo Pro-karta kan innehålla geometrier som inte stöds av databasen som resultaten lagras
i. MapInfo EasyLoader hoppar över den objekttyp som inte stöds och infogar attributdata. Inget
felmeddelande visas.

• Oracle stöder inte cirkelbågar, ellipser, rektanglar eller rundade rektanglar.
• PostGIS stöder inte cirkelbågar, ellipser, rektanglar eller rundade rektanglar.
• SQL Server stöder inte cirkelbågar eller linjer som saknar tydliga punkter.

SQL Server överför ogiltiga geometriska objekt och konverterar dem till giltiga objekt med ett
SQL-serverkommando, men SQL Server överför inte ogiltiga geografiska objekt. Försök att överföra
ogiltiga geografiska objekt orsakar ett fel i MapInfo EasyLoader. Detta är en begränsning i SQL
Server, inte i MapInfo EasyLoader. På grund av begränsningen i SQL Server bör du endast överföra
som geometri.

Läsa in Oracle Spatial-data

Det finns saker som bör beaktas när datatabeller överförs till en Oracle-databas, som till exempel:

• Du kan inte ersätta versionsaktiverade tabeller i Oracle. Då blir alla underordnade versioner av
tabellerna överflödiga.

• Oracle har en gräns för hur långa identifierarnamn kan vara. De får inte överskrida 30 bytes.
Närmare information finns i
http://docs.oracle.com/database/121/SQLRF/sql_elements008.htm#SQLRF51129. Totalt antal
bytes för tabellnamn, kolumnnamn, namn på primärnyckelsbegränsningar (tabellnamn + ”_PK”)
och indexnamn (kolumnnamn + ”_IX”) får inte överskrida 30 bytes. Antalet bytes som varje tecken
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använder beror på vilken teckenuppsättningOracle använder. Om du ser meddelandet ”Identifieraren
är för lång” ska du göra servertabellnamnen eller kolumnnamnen kortare.

Validera Oracle-data

Det finns två funktioner som gör att du kan validera data i Oracle:

1. SDO_GEOM.VALIDATE_GEOMETRY( )
2. SDO_GEOM.VALIDATE_LAYER( )

Dessa funktioner kan resultera i valideringsfel på grund av toleransnivån som ställts in av MapInfo
EasyLoader. Du kan få felmeddelanden som:

"ORA-13356 angränsande punkter i en geometri är överflödiga" eller "ORA-13022 polygon
korsar sig själv"

För att lösa dessa fel ska du återställa toleransen inom USER_SDO-GEOM_METADATA genom att
justera dem nedåt (med en faktor av 10) och kör valideringen på nytt.

Obs: Omdu justerar toleransenmåste du återskapa de rumsliga indexen eftersom de använder
toleransen när de skapas.

Information om vilka geometrier som inte stöds i Oracle finns i Geometri som inte stöds.

Läsa in för Oracle Locator

MapInfo EasyLoader läser in data för Oracle Locator, vilket går till på samma sätt som att läsa in
data för Oracle Spatial.

Läsa in PostGIS Spatial-data

MapInfo EasyLoader överför MapInfo-tabeller till PostGIS, som lagrar rumsliga data i en
geometrikolumn som heter sp_geometry. Datatyper som inte stöds ignoreras vilket leder till en tom
post i geometrikolumnen sp_geometry. För en lista med datatyper som inte stöds, seGeometri som
inte stöds.

MapInfo EasyLoader överför en tabell med en seriell datatyp för primärnyckelkolumnen. Det gör att
databasen kan lägga till nyckelkolumnen automatiskt.

Om du vill se om ett geometriobjekt är giltigt i PostGIS använder du funktionen isvalid. Det här är
en exempel-SQL-sats:

select isvalid(sp_geometry) from test
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Läsa in Microsoft SQL Server Spatial-data

I Microsoft SQL Server Spatial ingår geografiska och geometriska datatyper. I geografifälten lagras
geometrier som angetts i longitud/latitud-koordinatsystemet. I geometrifälten lagras geometrier som
angetts i alla andra koordinatsystem. Om du överför i ett geometrifält kör MapInfo EasyLoader
funktionenMakeValid( ) i SQL Server Spatial så att geometri som bedöms vara ogiltig i SQL Server
Spatial korrigeras. För vissa geometrier kan det innebära att punktpositioner ändras.

I dialogrutan Alternativ kan du kontrollera hur geometriska data i en ursprunglig tabell överförs till
SQL Server Spatial.

Behåll standardinställningenAlltid geometri om du vill att geometriobjekt ska överföras till geometrifält
oavsett vilket koordinatsystem som används.

Välj Välj automatisktom du vill att MapInfo EasyLoader automatiskt bestämmer om geometriobjekt
ska överföras till ett geografifält (om longitud/latitud-koordinatsystem används) eller till ett geometrifält
(om longitud/latitud-koordinatsystem inte används).

Obs: Om alternativet Välj automatiskt är markerat överförs geometriobjektet till ett geometrifält
om det av någon anledning inte kan överföras till ett geografifält trots att ett
longitud/latitud-koordinatsystem används.

Om du vill veta vilka geometrier som inte stöds i SQL, se Geometri som inte stöds.

MapInfo EasyLoader stöder överföring av ursprungliga MapInfo-tabeller till SQL Server Spatial. I
SQL Server Spatial kan rumsliga data lagras i två datatyper: geometri och geografi. De SQL
Server-regler som definierar vad som är giltiga geometriska och geografiska datatyper är inte
desamma som reglerna i MapInfo Pro. Den geografiska datatypen i SQL Server Spatial stöder inte:

• polygoner som har gränser som korsar sig själva
• geografiinstanser som sträcker sig över mer än en hemisfär
• linjer och polygongränser som har fler än två efterföljande, identiska noder.

Geografityperna i SQL Server Spatial stöder inte:

• polygoner som har gränser som korsar sig själva
• linjer och polygongränser som har fler än två efterföljande, identiska noder.

Se onlineböckerna om SQL Server om du vill ha fullständig information kring de regler som definierar
de två typerna på:

http://www.microsoft.com/en-us/sqlserver/default.aspx

Det innebär att du kan ha geometriska data som är giltiga i MapInfo TAB-format som inte kan överföras
till SQL Server Spatial utan att korrigeras eller redigeras. MapInfo EasyLoader avbryter överföringen
om den stöter på geometri som avvisas av SQL Server. Primärnyckeln för posten som innehåller
det avvisade objektet visas. Ett meddelande om fel i MapInfo-överföringsverktyg visas.

Försök med någon av följande åtgärder för göra geometrin giltig för SQL Server.
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• Använd MapInfo Pro-funktionen Städa upp på menyn Objekt för att korrigera geometrin.
• Om det inte gick att överföra till en geografityp kan du försöka överföra den till geometri, korrigera
instansen genom att användametodenMakeValid() på geometritypen och sedan överföra instansen
igen. Du behöver ha kunskap i SQL och tillgång till en SQL Server Spatial-klient för att kunna
använda metoden.

Se följande exempel. Låt oss säga att uppdateringen av geometrin misslyckades för raden (state =
”Florida”).

• Använd metoden MakeValid( ) för att selektivt uppdatera geometrin.

update states_geom set geom = geom.MakeValid( ) where state = 'Florida'

• Tvinga fram en åtgärd som inte ändrar geometrin men som tvingar fram en topologikonstruktion.
Här för vi ihop geometrin med sin egen startpunkt.

update states_geom set geom = geom.STUnion(geom.STStartPoint()) where
state = 'Florida'

• Nu försöker urvalet skapa en geografiinstans av den nybildade geometrin.

select state_name, Geography::STGeomFromWKB(geom.STAsBinary(), 4269)
from states_geom, where state = 'Florida'

Överföra tabeller

Anvisningar om hur du startar MapInfo EasyLoader finns iKomma igångmedMapInfo EasyLoader.
Information om hur du startar MapInfo EasyLoader inifrån MapInfo Pro finns i Starta MapInfo
EasyLoader inifrån MapInfo Pro.

Så här överför du TAB-filer för MapInfo med hjälp av MapInfo EasyLoader:
1. Välj din befintliga anslutning, som skapades tidigare i MapInfo EasyLoader, i listan

Databasanslutning.

Om du vill skapa en ny anslutning i MapInfo EasyLoader väljer du Ny anslutning och klickar på
knappen Hantera anslutningslista och välj anslutning . Följ anvisningarna under Skapa
en Oracle-anslutning eller Skapa an ODBC-anslutning.

2. I listan Utdatakatalog väljer du en katalog att spara direktåtkomstfiler i, eller så väljer du Skapa
inte .tab-filer.

Om du inte har valt bort denna funktion sparar MapInfo EasyLoader .tab-filer med information
för databasåtkomst på din dator. MapInfo Pro använder filerna vid åtkomst till de tabeller som
MapInfo EasyLoader överför. Om du väljer att inte skapa filerna kan de skapas senare inifrån

13MapInfo EasyLoader 2019.3 Användarhandbok

Överför data



MapInfo Pro. En direktåtkomstfil har samma namn som överföringsfilen, men med en
_srv-ändelse, som till exempel YourServerTableName_srv.tab.

Om du vill välja en katalog som inte finns i listan klickar du på knappen Sök efter en
utdatakatalog (mapp) .

3. Klicka på knappen Sök efter en eller flera tabeller att överföra bredvidKälltabell-kolumnens
rubrik i MapInfo EasyLoader. Lägg till individuella tabeller att överföra genom att välja Lägg till
tabeller, eller en mapp med tabeller genom att välja Lägg till tabeller från en mapp.

Bläddra till tabellen eller mappen i dialogrutan som öppnas och markera den. Tabellerna som
du markerar visas i MapInfo EasyLoader och är de tabeller som kommer att överföras.

4. Kolumnen Servertabell visar tabellens namn så som det visas på databasservern. Klicka på
namnet om du vill ändra det.

5. Välj hur varje tabell ska överföras i kolumnen Åtgärd.

• Skapa en ny tabell – skapar en ny tabell i databasen med namnet i kolumnen Servertabell.
• Ersätt befintlig tabell – ersätter en befintlig tabell i databasen som har samma namn som i
kolumnen Servertabell.

• Lägg till i befintlig tabell – lägger till källtabellens innehåll i en befintlig tabell i databasen
som har samma namn som i kolumnen Servertabell.

Närmare information finns iBearbetningsalternativ för tabell. Anvisningar om hur flera tabeller
läggs till i en tabell i databasen finns i avsnittet Lägga till flera tabeller i en befintlig tabell på
servern.

6. Överföringstabeller läggs som standard till i kartkatalogen i databasen om du inte rensar kryssrutan
i kolumnen Katalog.

MapInfo Pro använder kartkatalogen på databasen för rumsligt index. Markera den här kryssrutan
om du vill lägga till en ny kartkatalog eller rensa kryssrutan för att avregistrera en tabell från
kartkatalogen. Information om kartkatalogen och om olika inställningsalternativ finns i Använda
kartkatalogen. Om du inte lägger till överföringstabellens data i kartkatalogen nu, går det bra
att göra det senare i MapInfo Pro.

7. Starta överföringen genom att klicka på Starta eller fortsätt överföring av tabeller .

Om du vill pausa överföringen klickar du på knappen igen.

Om du vill avbryta överföringen klickar du på Avbryt resten av överföringen .

MapInfo EasyLoader visar statusinformation under pågående överföring, och när den är klar visas
meddelandet ”Överföringen är färdig”.

Information om hur de rumsliga objekttyperna anges och om serverns bearbetningsalternativ finns
i Om överföringsalternativ.

Obs: När du i vissa operativsystem, som till exempel Windows 7, väljer Lägg till tabeller i
MapInfo EasyLoader, har dialogrutan Öppna som då visas en listruta på knappen Öppna. I
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den här listan kan du välja Visa tidigare versioner. Det är en Microsoft-systemfunktion som
gör att du kan återställa borttagna filer, visa eller återställa en fil som du har sparat över, och
som gör det möjligt att jämföra olika versioner av en fil sida vid sida.

Skapa en Oracle-anslutning

Programvaran Oracle Client, som inte medföljer MapInfo EasyLoader, måste vara installerad. Innan
du kan skapa en anslutning i MapInfo EasyLoader till en Oracle-databasserver måste du känna till
serverns namn samt vilket användar-ID och lösenord som ska användas.

Gör så här för att ansluta till en Oracle-databas i MapInfo EasyLoader:
1. Välj Ny anslutning i listan Databasanslutning och klicka sedan på knappen Hantera

anslutningslista och välj anslutning .
2. Markera alternativknappen Oracle i dialogrutan Databasanslutning.
3. Fyll i fälten Servernamn, Användar-ID och Lösenord.
4. Klicka på OK för att skapa anslutningen och stänga dialogrutan.

Obs: Klicka på knappen Hantera anslutningslista och välj anslutning om du vill få fram
en befintlig anslutning och redigera anslutningsinformationen.

Skapa an ODBC-anslutning

Dessa anvisningar utgår ifrån att du redan har ODBC-anslutning (Open Database Connectivity). Om
du har namnet på databasen som du vill ansluta till och det användar-ID som behövs för att komma
åt databasen kan du skapa nya ODBC-anslutningar med hjälp av de här anvisningarna.

Om du vill ansluta till en databas med ODBC:
1. Välj Ny anslutning i listan Databasanslutning och klicka sedan på knappen Hantera

anslutningslista och välj anslutning .
2. Markera alternativknappenODBC i dialogrutanDatabasanslutning och klicka sedan på knappen

bredvid.
3. Välj en befintlig ODBC-anslutning i dialogrutan Välj datakälla genom att göra något av följande:

• På fliken Fildatakälla använder du listrutan Leta i eller knappen Upp för att hitta databasen
som du vill överföra till och markera den.

• Dubbelklicka på drivrutinen för den datakälla som du vill ansluta till på fliken Datordatakälla,
navigera till den databas som överföring ska göras till och markera den.

Om du inte har någon befintlig ODBC-anslutning skapar du en genom att klicka på Ny för att
öppna guiden Skapa ny datakälla. Välj anslutningen när du har skapat den.
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4. Klicka på OK för att använda ditt val.

Dialogrutan Databasanslutning fylls i med ODBC-anslutningens information. Spara ditt val
genom att klicka på OK.

Bearbetningsalternativ för tabell

Det här avsnittet beskriver tabellalternativen som finns tillgängliga i listan Åtgärd i MapInfo
EasyLoader. Alla åtgärder använder det namn som du anger i kolumnen Servertabell. Namnet i
den här kolumnen är som standard detsamma som källtabellen.

En servertabell skapas med namnet som du anger i kolumnen Servertabell.
Om det här alternativet väljs och en tabell med samma namn redan finns på

Skapa ny tabell

servern, visas ett felmeddelande. Använd ett annat namn eller välj alternativet
Ersätt befintlig tabell om du vill överföra tabellen.

När det här alternativet har valts och en servertabell med samma namn redan
finns, tas den gamla tabellen bort och en ny skapas för att matcha

Ersätt befintlig
tabell

MapInfo-tabellen som överförs. Det här alternativet använder tabellnamnet i
kolumnen Servertabell. Du kan ändra detta till namnet på en befintlig tabell på
servern.

MapInfo-tabellen läggs till i servertabellen vars namn finns i kolumnen
Servertabell om servertabellen finns och de två tabellernas strukturer matchar

Lägg till i
befintlig tabell

varandra. Annars uppstår ett fel och tabellen överförs inte. För Oracle Spatial
måste tabellerna ha samma tabellstruktur och vara i samma projektion.
När flera tabeller är markerade öppnas dialogrutan Lägg till i tabell. Anvisningar
finns i avsnittet Lägga till flera tabeller i en befintlig tabell på servern.

När flera tabeller är markerade i MapInfo EasyLoader gäller det alla markerade tabeller när kryssrutan
Katalog markeras eller rensas.

Lägga till flera tabeller i en befintlig tabell på servern

Dialogrutan Lägg till i tabell öppnas när du markerar mer än en tabell i MapInfo EasyLoader. När
detta sker anger du antingen ett nytt namn i kolumnen Servertabell för en av tabellerna, eller väljer
Lägg till i listan i kolumnen Åtgärd.

I dialogrutan Lägg till i tabell väljer du en åtgärd i listan Åtgärd för hämtad tabell för att överföra
tabellerna:

• Skapa ny genererar en ny servertabell som alla markerade tabeller läggs till i.
• Ersätt kastar den befintliga servertabellen och skapar en ny tabell som alla markerade tabeller
läggs till i.

• Lägg till lägger till alla markerade tabeller i en befintlig servertabell.
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Om dialogrutan har ett fält för Namn på servertabell anger du namnet på den servertabell som du
vill skapa, ersätta eller lägga till i. Om ett sådant fält inte finns använder MapInfo EasyLoader det
namn som du angett i kolumnen Servertabell.

Alla tabeller måste ha samma tabellstruktur och vara i samma projektion. Tabeller läggs inte till om
deras tabellstruktur är annorlunda.

Överföra tabeller med Time- och DateTime-kolumner

Time- och DateTime-datatyper kräver ibland konvertering på grund av variationer från server till
server och mellan servern och MapInfo-datatyper. Följande tabell visar hur datatyper konverteras
från MapInfo Pro till varje server.

Till MS SQL ServerTill MS AccessTill OracleFrån MapInfo Pro

DATETIME*DATETIME*DATEDATE

DATETIME*DATETIME*TIMESTAMP(3)*TIME

DATETIMEDATETIMETIMESTAMP(3)DATETIME

*MapInfos datatyp utökas på servrarna. När samma data kommer tillbaka till MapInfo Pro får de den
datatyp som identifierats på servern Den här konverteringen är konsekvent med MapInfo
Pro-funktionen när en MapInfo-tabell sparas på en server som använder MapInfo Pro.

På servrar som inte stöder datatyper DATE eller TIME, konverteras data till en DATETIME-typ. I den
här konverteringen saknas en del data eftersom MapInfo-typerna antingen innehåller datum eller
tid, men inte både och. Standard-servervärden för datum eller tid används för att fylla i saknade data.
Konvertering till DATETIME görs för tidigare SQL Server-versioner än version 10 (innan SQL Server
Spatial).

T.ex. om servern inte stöder MapInfo DATE-typ omvandlas DATE-typ till en DATETIME-typ i
överföringsprocessen. Datumvärdet kommer från MapInfo-tabellen men tidsvärdet fylls i med
standard-servervärdet för tid. Följande tabeller visar hur MapInfo-datatyper konverteras när de stöds
på servern och vilket standardvärde som används för att fylla i saknade data:

DatabaserServer-standardvärdeTill Server-datatypMapInfo-datatyp

Alla databasermidnatt: 12:00.00.000 AMDATETIME-/TIMESTAMP-typMapInfo DATE-typ
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DatabaserServer-standardvärdeTill Server-datatypMapInfo-datatyp

Informix, MS Access,
MS SQL Server*

aktuellt datumDATETIME-/STAMP-typMapInfo TID-typ

Oracleförsta dagen av aktuell månad
eller år

DATETIME-/STAMP-typMapInfo TIME-typ

* Tidigare SQL Server-versioner än version 10 (innan SQL Server Spatial).

Om överföringsalternativ

Det här avsnittet förklarar inställningarna i dialogrutanAlternativ som beskriver hur tabeller behandlas.
Om du vill öppna den här dialogrutan i MapInfo EasyLoader klickar du påAlternativ och väljer sedan
Alternativ i listan.

Alternativ för bearbetningsuppgift för servertabell

Du kan göra inläsningen av stora tabeller snabbare om du är den enda som
försöker uppdatera eller överföra tabellen. Om du inte väljer det här alternativet

Exklusiv användare

kontrollerar MapInfo EasyLoader efter varje överföring att inga andra
uppdateringar har gjorts medan tabellen överförs. Om du väljer det här
alternativet förhindras detta test, vilket kan förbättra körningens prestanda för
stora tabeller.

En primärnyckel för åtgärderna Skapa ny tabell och Ersätt befintlig tabell
skapas. Primärnyckeln skapas i kolumnenMI_PRINX för Oracle Spatial, SQL

Skapa primär
nyckel

Server Spatial och PostGIS, eller MI_SQL_REC_NUM för XY och MICODE.
Dessa kolumner innehåller sekventiella tal som genererats av MapInfo
EasyLoader. Dessa kolumner skapas alltid, men måste inte vara en
primärnyckel. Åtgärden Lägg till i befintlig tabell skapar inte någon
primärnyckel.

Tillåter offentlig läs- och skrivåtkomst till servertabellen.Tillåt fullständig
åtkomst offentligt

Ett rumsligt index kallat <tablename>ind skapas på tabellernas
geometrikolumn. Avmarkera den här kryssrutan när du skapar ett eget rumsligt
index enligt dina egna behov.

Skapa rumsligt
index

För Oracle Spatial-tabeller skapar detta ett rumsligt index kallat
<tablename>_SX på geometrikolumnen. Indexets delningsnivå bygger på
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funktionen SDO_TUNE.ESTIMATE_TILING_LEVEL. För tabeller medmindre
än 7 500 rader är delningsnivå begränsad till åtta (8). Efter att indexet har
skapats körs tabellfunktionen ANALYSERA på indextabellen. Det rumsliga
indexet är R-Tree för Oracle 8,17 eller senare.

Primärnyckelkolumnen med IDENTITY-egenskaper skapas. Om markerad
genererar SQL Server automatiskt värdena för primärnyckelkolumnen i nya
rader så att du inte behöver lägga till dem manuellt.

Skapa
IDENTITY-kolumn
(endast SQL
Server)

När du överför en ny tabell eller ersätter en befintlig tabell indexerar detta alla
kolumner som är indexerade i originaltabellen. Den här rutan är som standard
inte markerad.

Skapa index

När du markerar den här kryssrutan och klickar på OK börjar tabellen
överföras.

Obs: Om kolumnnamnets längd är för långt går det inte att skapa
index. Tillåten namnlängd varierar beroende på databas.

Anger om radspecifika format ska överföras med övriga data. Du kan ange
namnet på kolumnen i textrutan bredvid kryssrutan Formatkolumn. Namnet
på standardkolumnen är MI_STYLE.

Formatkolumn:

Obs: För att läsa in format per rad, måste MapInfos kartkatalog
innehålla följande kolumner: RENDITIONTYPE,RENDITIONCOLUMN,
RENDITIONTABLE och NUMBER_ROWS. Mer information finns i
MAPINFO_MAPCATALOG – tabellstruktur på sidan 21.

Anger ett sparintervall för överföring. När du uppnår det angivna intervallet
sparas de infogade posterna automatiskt i MapInfo EasyLoader. Standard för

Sparintervall

sparintervallet är 1000. Om du anger sparintervallet 0 (noll) kommer hela
postintervallet att infogas som en enskild transaktion innan en bekräftelse
utfärdas.

Ett värde mellan noll (0) och 100 som anger antalet procent tabellöverföringsfel
som tillåts utan att överföringen stoppas. Ett värde på 100 gör så att
överföringen slutförs oavsett antal fel.

Tröskel för tabellfel
%

Ett värde mellan noll (0) och 100 som anger antalet procent infogningsfel som
tillåts i en tabell utan att överföringen av tabellen stoppas. Procentvärdet

Tröskel för
infogningsfel %

beräknas utifrån antalet rader med fel i förhållande till det totala antalet rader
i tabellen. Ett värde på 100 gör så att processen slutförs oavsett antal fel.
Feltröskelprocentvärdena samkörs. Ett infogningsfel på en rad i en tabell
räknas gentemot tröskeln för tabellfel.

Anger ett schemanamn när du överför tabeller till SQL Server, eller till
PostgreSQL och/eller PostGIS.

Schemanamn

Anger en objekttyp som beror på vilken serveranslutning som används.
Närmare information finns i Alternativ för rumslig objekttyp på sidan 20.

Rumslig objektstyp
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Alternativ för rumslig objekttyp

Välj mellan Oracle Spatial (beroende på anslutningstyp), MICODE (XY med MapInfo-nyckel), XY,
PostGIS Spatial och SQL Server Spatial. Standardinställningen för inläsning av rumsliga data är
SQL Server Spatial (Välj automatiskt) om detta alternativ finns. Annars är MICODE-alternativet
standard i MapInfo EasyLoader.

Använd det här alternativet om servern är Oracle Spatial.Oracle Spatial
Det här alternativet lagrar data som XY-koordinater på servern och skapar
servertabellen som en punkttabell. Om MapInfo-tabellen som ska överföras

&MICODE (XY med
MapInfo-nyckel)

inte är en punkttabell och det här alternativet har valts, sammanfattas
centrumpunkten sparas på servertabellen om du ger den instruktioner att
göra detta. Skillnaden mellan XY ochMICODE är attMICODE tillhandahåller
en MapInfo-nyckel som rumsligt index, vilket gör dess prestanda bättre än
XY.
Det här alternativet är det samma som MICODE-alternativet förutom att XY
inte skapar ett rumsligt index.

XY

Använd det här alternativet med en rumslig PostgreSQL-databas.PostGIS Spatial
Använd de här alternativen om servern är Microsoft SQL Server Spatial:SQL Server Spatial
Välj automatiskt – MapInfo EasyLoader bestämmer automatiskt om det
geometriska objektet ska överföras till ett geografifält (om geometriobjektet
har ett longitud/latitud-koordinatsystem) eller till ett geometrifält (om
geometriobjektet har något annat koordinatsystem).
Alltid geometri – MapInfo EasyLoader överför alltid det geometriska objektet
till ett geometrifält, oavsett koordinatsystem.

Obs: OmalternativetVälj automatiskt är markerat överförs geometriobjektet till ett geometrifält
om det av någon anledning inte kan överföras till ett geografifält trots att ett
longitud/latitud-koordinatsystem används.

Använda kartkatalogen

MAPINFO_MAPCATALOG är en registertabell för databaser som lagrar metadata om geometritabeller
i databasen. Om både tabellnamnet och ägarnamnet används som nyckel identifierar
MAPINFO_MAPCATALOG geometrikolumnen, geometritypen, projektionen, projektionsgränserna och
återgivningsinformationen på tabell- och funktionsnivå. MAPINFO_MAPCATALOG används av ett antal
MapInfo-produkter inklusive MapInfo Pro som har åtkomst till kartdata från databaser.
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Om en kartkatalog inte finns kan den skapas under överföringsprocessen genom att markera
kryssrutan i kolumnen Katalog för den tabell som överförs. Användarkontot för serveranslutningen
måste ha behörighet för MapInfo-schemat på servern för att kunna skapa kartkatalogen. Om det inte
har behörighet kommer kartkatalogen inte att skapas och tabellen överförs inte. Om detta händer
ber du databasadministratören att ge dig behörighet för MapInfo-schemat.

Efter att tabellen överförts skapas en post i MAPINFO.MAPINFO_MAPCATALOG som representerar
den tabellen. En enskild post görs för varje tabell som du överför.

Om tabellen består av en enda typ av objekt så begränsas serverns objekttyp till den typen. Annars
är typen ALLA. Dessutom baseras symboluttrycket på servertypen. Exempel: Efter att tabellen
states.tab har överförts kommer servertypen att vara x.2 (polygoner), där x är ett tal som
representerar antingen IDS, SQL Server eller Oracle Spatial, och symboluttrycket kommer endast
att ha information för en polygon.

Obs: Mer information finns i Läsa in Microsoft SQL Server Spatial-data.

Avregistrera tabeller från kartkatalogen

Kartkatalogen sparar metadata som används av MapInfo Pro och andra MapInfo-produkter om du
vill öppna tabeller med geometriska data. Om din databas har en kartkatalog kan du ta bort poster
i katalogen som inte längre är giltiga.

Obs: Om kartkatalogen finns men det inte finns några poster i den, är kryssrutan Katalog
bredvid tabellens namn i MapInfo EasyLoader inaktiv.

Gör så här om du vill avregistrera poster från en befintlig kartkatalog:
1. Välj dataägarens namn i listrutanÄgarens namn. ListanRegistrerade tabeller i kartkatalogen

fylls i med kolumner med information för alla registrerade tabeller.
2. Välj tabellen eller tabellerna som du vill avregistrera från kartkatalogen och klicka sedan på

knappen Avregistrera.
3. Klicka på Stäng när du är klar.

Med knappen Kopiera kan du kopiera valda kolumner till urklipp i kommateckenavgränsat format
och sedan klistra in dem i andra program.

MAPINFO_MAPCATALOG – tabellstruktur

MAPINFO_MAPCATALOG har följande tabellstruktur:

SPATIALTYPE FLOAT
TABLENAME CHAR(32)
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OWNERNAME CHAR(32)
SPATIALCOLUMN CHAR(32)
DB_X_LL FLOAT
DB_Y_LL FLOAT
DB_X_UR FLOAT
DB_Y_UR FLOAT
VIEW_X_LL FLOAT
VIEW_Y_LL FLOAT
VIEW_X_UR FLOAT
VIEW_Y_UR FLOAT
COORDINATESYSTEM CHAR(254)
SYMBOL CHAR(254)
XCOLUMNNAME CHAR(32)
YCOLUMNNAME CHAR(32)
RENDITIONTYPE INTEGER
RENDITIONCOLUMN CHAR(32)
RENDITIONTABLE CHAR(32)
NUMBER_ROWS INTEGER

Följande skript kan användas om du vill ändra en befintlig MAPINFO.MAPINFO_MAPCATALOG för
att lägga till återgivningskolumnerna om de saknas. Kör detta skript som användare MAPINFO.

ALTER TABLE MAPINFO.MAPINFO_MAPCATALOG ADD RENDITIONTYPE INTEGER;
ALTER TABLE MAPINFO.MAPINFO_MAPCATALOG ADD RENDITIONCOLUMN CHAR(32);
ALTER TABLE MAPINFO.MAPINFO_MAPCATALOG ADD RENDITIONTABLE CHAR(32);
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Kortkommandon

I det här avsnittet visas de kortkommandon som finns tillgängliga i MapInfo EasyLoader.

GenvägIkonKommando

Ctrl+DHantera anslutningslistan och välj en anslutning

Ctrl+NSök efter en utdatakatalog (mapp)

Ctrl+TKälltabell

Ctrl+FLägg till tabeller från en mapp

Ctrl+MKartkatalog

Ctrl+OAlternativ

Ctrl+LVisa logg

F1Direkthjälp

ALT+F1PDF-hjälpfil

Shift+F1OM MapInfo EasyLoader

Ctrl+UStarta eller fortsätt överföring av tabeller

Ctrl+PPausa överföringen

Ctrl+SAvbryt resten av överföringen
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Följande är kortkommandon för att markera och ta bort tabeller i MapInfo EasyLoaders tabellista.

GenvägKommando

Page up, Page downRulla tabellistan

HomeÖverst i listan

NederstNederst i listan

Högerpil, VänsterpilFlytta mellan kolumner

KlickMarkera en enstaka tabell

Ctrl+klickaMarkera tabeller i listan

Skift+klickaMarkera ett intervall av tabeller

Ctrl+AMarkera alla tabeller

Ctrl+Skift+AAvmarkera alla tabeller

Ta bortTa bort markerade tabeller

När flera tabeller är markerade i MapInfo EasyLoader gäller det alla markerade tabeller när kryssrutan
Katalog markeras eller rensas och när val görs i listan Åtgärd.

Använda kommandoradsflaggorna för att köra
MapInfo EasyLoader

Du kan köra MapInfo EasyLoader från Windows kommandorad om du vill tillämpa specifika
överföringsparametrar eller använda MapInfo EasyLoader med överföringsparametrar från ett
anpassat skript eller program.

Om du vill öppna MapInfo EasyLoader från fönstret Kommandorad skriver du cmd i Windows
Start-meny. Använd kommandot ”change directories” (cd) för att byta till den mapp som innehåller
filen MapInfoEasyLoader.exe och skriv sedan MapInfoEasyLoader.exe. MapInfo EasyLoader
öppnas på skärmen och är klart att användas.
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Om du vill överföra en tabell när MapInfo EasyLoader öppnas från fönstret Kommandorad ändrar
du följande exempel. Exemplet överför en tabell (/T) kallad states.tab som får servertabellnamnet
mystates, beviljar alla rättigheter (/G) för att göra mystates offentlig samt anger att radspecifika
format blir inlästa tillsammans med övriga data (/Y).

MapInfoEasyLoader.exe /T C:\data\states usa.tab;mystates /G /Y

Om en sökväg innehåller mellanslag skriver du den inom citationstecken. Till exempel:

MapInfoEasyLoader.exe /T "C:\data\states usa.tab;mystates" /G /Y

MapInfoEasyLoader.exe /g /P R /s "DRIVER={PostGreSQL
UNICODE(x64)};DATABASE=QADB;Server=MiProPostGIS;UID=pro;PWD=pro;Port=5432"

En lista över tillgängliga kommandoradsflaggor finns i Beskrivningar av kommandoradsflaggor.

Närmare information om hur du hittar MapInfo EasyLoader-statusfilen som innehåller sessionens
inställningar för kommandoradsflaggor finns i Hitta MapInfo EasyLoader-RSP-filen med
kommandoradsflaggor.

Kombinera kommandoradsflaggor och alternativ i MapInfo
EasyLoader-fönstret

Kommandoradsflaggor kan kombineras med MapInfo EasyLoaders användargränssnitt med hjälp
av en Windows-genväg. Detta gör det lättare att välja flaggor som din standard medan du kan ändra
dem från gränssnittet. Dessa flaggor är endast tillgängliga från kommandoraden.

Gör så här om du vill skapa en genväg för MapInfo EasyLoader som inkluderar förinställda flaggor:
1. Högerklicka på filen MapInfoEasyLoader.exe och välj Skicka till och sedan Skrivbord

(skapa genväg). Filen sparas på skrivbordet.

Om du vill spara den någon annanstans högerklickar du och väljer Skapa genväg och flyttar
sedan genvägsfilen.

2. Öppna dialogrutan Genvägens egenskaper genom att högerklicka på genvägsfilen och välja
Egenskaper.

3. Under fliken Genväg, i redigeringsrutan Mål, lägger du till kommandoradsflaggor i slutet av
sökvägen. Avgränsa flaggorna med mellanslag.

Öppna MapInfo EasyLoader med den här genvägen för att få flaggorna att träda i kraft. Du kan
kringgå inställningarna genom att ändra dem i MapInfo EasyLoader-fönstret.
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Hitta MapInfo EasyLoader-RSP-filen med
kommandoradsflaggor

När MapInfo EasyLoader stängs sparas en statusfil med de kommandoradsflaggor som använts
under starten och som angetts under sessionen. Filen heter MapInfoEasyLoader.Settings.rsp
och sparas i mappen AppData (till exempel
C:\Users\<UserID>\AppData\Roaming\MapInfoEasyLoader.Settings.rsp).

Mappen AppData finns i en sökväg som den här: C:\Users\<UserID>\AppData. Om du inte
kan se mappen AppData beror det på att den är dold. Du kan hitta den genom att skriva %AppData%
i fältet Sök bland program och filer i Microsofts Start-meny.

Filen innehåller alla flaggor som används för att starta MapInfo EasyLoader, oavsett om
kommandoraden användes eller inte. Den innehåller standardflaggorna och deras inställningar, till
exempel /CommitInterval, /TableUploadErrorThreshold, /InsertRowErrorThreshold
och /StyleColumnName. Flaggan sparar även de inställningar som gjorts under sessionen och
som påverkar startflaggorna. Med informationen i den här filen kan du starta om EasyLoader via
kommandoraden med samma inställningar som under föregående session.

Om du vill anpassa eller automatisera användningen av MapInfo EasyLoader kan du skapa din egen
statusfil genom att starta MapInfo EasyLoader från kommandoraden med flaggan
/SaveCommandArgs. Med statusfilen kan du sedan starta om EasyLoader via kommandoraden
med flaggan /CommandFile om du vill använda samma inställningar som under föregående session.
MapInfo EasyLoader skapar inte filen MapInfoEasyLoader.Settings.rsp när flaggan
/SaveCommandArgs används.

Beskrivningar av kommandoradsflaggor

Följande flaggor indikerar överföringsparametrar när MapInfo EasyLoader startas från
kommandoraden. Flera av argumenten har ett längre format och ett äldre kortformat, som till exempel
kommandot för att ange ett schemanamn när du överför en tabell: /SchemaName och /B.

Separera ett kommandonamn från sitt värde med ett mellanslag eller ett likhetstecken (=). I det här
exemplet anges ett målschemanamn, /SchemaName=schema_name eller /B schema_name.

Behandla inte tomma (längden noll) strängar som noll: /NoTreatEmptyStringAsNull

Den här flaggan används för att åsidosätta standardbeteendet för överföring så att tomma strägnar
inte behandlas somNULL-värden, utan bevaras som strängvärdenmed längden noll. Den här flaggan
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har lagts till för bakåtkompatibilitet med beteendet i32-bitars EasyLoader. Standardbeteendet är att
behandla strängar med längden noll som NULL-värden.

Obs: Eftersom Oracle behandlar nolllängdsträngar som inte kan skilja sig från NULL, är
denna flagg inte tillämplig för Oracle.

Syntax: /NoTreatEmptyStringAsNull

Hjälp: /?, /Help

Med den här flaggan visas en lista över tillgängliga kommandoradsalternativ.

Syntax: /?

Syntax: /Help

Lägg till alla tabeller i en: /A, /AppendAll

Med den här flaggan överförs flera tabeller till en enda tabell, förutsatt att de har samma tabellstruktur.

Syntax: /A

Syntax: /AppendAll [ =server_table_name ]

server_table_name är valfritt för att ange en servertabell att lägga till i.

Ställ in nationella inställningar för programmet: /AppLocale

Med den här flaggan görs nationella inställningar vid körning. Den kräver en fyrsiffrig ISO-språkkod
enligt Microsofts lista över språkkulturnamn
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee825488(v=cs.20).aspx.

Följande språk stöds:

Tjeckiska – Tjeckiska republikenCs–CZ

Danska – Danmarkda–DA

Tyska – Tysklandde–DE

Engelska – USAen–US

Spanska – Spanienes–ES

Finska – Finlandfi–FI
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Franska – Frankrikefr–FR

Hebreiska – Israelhe–IL

Italienska – Italienit–IT

Japanska – Japanja–JP

Holländska – Nederländernanl–NL

Polska – Polenpl–PL

Portugisiska – Portugalpt–PT

Ryska – Ryska federationenru–RU

Svenska – Sverigesv–SE

Turkiska – Turkiettr–TR

Kinesiska (förenklad) – Kinazh–CN

Syntax: /AppLocale=languagecode

/AppLocale=fr-FR

Schemanamn: /B, /SchemaName

Med den här flaggan anges ett schemanamn när du överför tabeller till SQL Server. Om du inte
anger ett schemanamn använder flaggan användarens standardschema på servern. På SQL Server
är standardinställningen vanligtvis dbo.

Syntax: /B string_value

Syntax: /SchemaName=string_value

/SchemaName=MIPROUSER

Skapa index för alla lokalt indexerade kolumner: /C, /CreateIndexes

När en ny tabell överförs eller en befintlig tabell ersätts uppmanar den här flagganMapInfo EasyLoader
att automatiskt indexera kolumner i servertabellen om de är indexerade i den lokala tabellen.
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Med den här flaggan går det varken att välja kolumner eller återställa kolumnval. Använd i stället
användargränssnittet i MapInfo EasyLoader. Närmare information finns i Skapa index under
Bearbetningsalternativ för servertabell och iKombinera kommandoradsflaggor och alternativ
i MapInfo EasyLoader-fönstret.

Syntax: /C

Syntax: /CreateIndexes

Ange kommandofil: /CF, /CommandFile

Den här flaggan läser in kommandoradsargument från en indatafil. Det får bara finnas ett kommando
på varje rad i filen. MapInfo EasyLoader hoppar över tomma rader och kommentarer som börjar med
nummertecken (#). Med den här flaggan måste du ange sökvägen till indatafilen.

Som indata kan du använda statusfilen som heter MapInfoEasyLoader.Settings.rsp och som
MapInfo EasyLoader skapar automatiskt i mappen AppData. Närmare information finns i Hitta
MapInfo EasyLoader-RSP-filen med kommandoradsflaggor. Det går även att skapa en statusfil
med hjälp av flaggan /SaveCommandArgs.

Syntax: /CF CommandFilePath

Syntax: /CommandFile=CommandFilePath

/CommandFile=C:\MyFiles\EasyLoader\Commands\myCommandFile.txt

Konvertera WKB på Oracle: /ConvertWKBOnOracle

Den här flaggan skickar geometrier som till exempel WKB (Well-Known Binaries – välkända binärfiler)
till en Oracle-server för konvertering till typen SDO_GEOMETRY. Använd den här flaggan endast
med OCI-anslutningar. För bättre prestanda gör MapInfo EasyLoader som standard den här
konverteringen innan geometrier skickas till Oracle-servern. Den här flaggan används endast som
ett sätt att kringgå problem med konverteringen från WKB till SDO_GEOMETRY.

Syntax: /ConvertWKBOnOracle

Filkatalog för servertabell(er): /D, /OutputFolder

Den här flaggan genererar en TAB-fil på en specifik katalogplats för åtkomst till en fjärrdatabas. Den
nya .tab-filens namn är servertabellens namn avslutat med _srv.tab:
yourServerTableName_srv.tab. Katalogenmåste vara giltig för att en tabell ska kunna överföras
till den. En tom katalog anses vara giltig.

Syntax: /D string_value

Syntax: /OutputFolder=string_value
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Om sökvägen innehåller mellanslag skriver du den inom citationstecken.

/OutputFolder="C:\my work folder\Tables\My Upload Tables"

Exklusiv användning av tabellen: /E, /ExclusiveUse

Den här flaggan förbättrar inläsningstiden för stora tabeller när du är den enda som uppdaterar
tabellen. Den här flaggan garanterar inte att exklusiv användningsrätt till tabellen kan ges i MapInfo
EasyLoader. Efter varje överföring kontrollerar MapInfo EasyLoader det aktuella maxvärdet i
primärnyckelkolumnen (som heter MI_PRINX) för att kontrollera om poster har skapats av andra
processer. Den här flaggan hindrar denna kontroll vilket förbättrar överföringstiden för stora tabeller.

Syntax: /E

Syntax: /ExclusiveUse

Den här flaggan kan användas i en MapInfo EasyLoader-genväg. Mer information finns iKombinera
kommandoradsflaggor och alternativ i MapInfo EasyLoader-fönstret.

Namn på loggfil: /F, /LogFileName

Den här flaggan anger namn och plats för loggfilen som skapas när MapInfo EasyLoader överför en
tabell. Standardinställningen är att en loggfil kallad EasyLoader.log skapas i katalogen TEMP. Om
du anger ett filnamn utan att uppge sökväg sparar MapInfo EasyLoader loggfilen i samma katalog
som filen EasyLoader.exe.

Syntax: /F string_value

Syntax: /LogFileName=string_value

I det här exemplet visas endast namnet på loggfilen som sparas i samma katalog som
MapInfoEasyLoader.exe.

/F myLogFile.txt

/LogFileName=myLogFile.txt

I det här exemplet anges hela sökvägen för loggfilen. Om sökvägen innehåller mellanslag skriver
du den inom citationstecken.

/F "C:\my work folder\myLogFile.txt"

/LogFileName="C:\my work folder\myLogFile.txt"

Tabellmapp: /Folder

Den här flaggan läser in alla tabeller från en mapp. Avgränsa elementen med semikolon (;).
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Syntax: /Folder=FolderName;ServerOperation;AddToMapCatalog;IncludeSubFolders

Läge:

• FolderName är rotmappens namn.
• ServerOperation är standardserveråtgärden för mappen. Använd Append, CreateNew eller
Replace. Standard är Append:

• AddToMapCatalog skapar en post för mapptabellerna i kartkatalogen. Det här är som standard
inställt på ”true”. Ändra till false om du inte vill lägga till en post i kartkatalogen.

• IncludeSubFolders inkluderar undermappar när ett urval görs från mappens tabeller. Det här
är som standard inställt på ”true”. Ändra till false om du inte vill inkludera undermappar i urvalet.

Följande exempel inkluderar inte de valfria elementenAddToMapCatalog och IncludeSubFolders.
Båda två är därför inställda på standardalternativet true.

/Folder=C:/MyData;CreateNew

Följande exempel inkluderar inte tabeller i undermappar under MyData. Det tredje
AddToMapCatalog-elementet är tomt eftersom det är inställt på ”true” som standard.

/Folder=C:/MyData;CreateNew;;false

Bevilja alla: /G, /GrantAll

Den här flaggan beviljar alla rättigheter som offentliga. Som standard är detta inte inställt och tabeller
är privata.

Syntax: /G

Syntax: /GrantAll

Skapa inte ett rumsligt index: /I, /NoCreateSpatialIndex

Den här flaggan hindrar MapInfo EasyLoader från att skapa ett rumsligt index på den överförda
tabellen. Flaggan är av som standard vilket betyder att MapInfo EasyLoader skapar ett rumsligt
index.

För tabeller av typerna Informix Dynamic Server (IDS) och User Defined Object (UDO) skapar MapInfo
EasyLoader ett rumsligt index och anger sedan programsatsen ”update statistics medium”.

Syntax: /I

Syntax: /NoCreateSpatialIndex

Mer information finns i /NoCreatePrimaryKey som kontrollerar detta unika index.
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Skapa automatiserad nyckelkolumn för SQL Server: /K, /AutomatedKey

Den här flaggan genererar automatiskt unika nyckelkolumnvärden i SQL Server. Du behöver inte
fylla i nyckeln manuellt när du infogar en ny rad. Nyckelkolumnen heter MI_PRINX eller
MI_SQL_REC_NUM beroende på vald typ av rumsligt objekt: MI_PRINX är för rumsliga typer och
MI_SQL_REC_NUM är för XY-typer.

Syntax: /K [ IDENTITY | NO_IDENTITY ]

Syntax: /AutomatedKey [ IDENTITY | NO_IDENTITY ]

Nyckelkolumnen skapas som standard med egenskapen IDENTITY, så det är inte nödvändigt att
inkludera denna. Om du vill stänga av den använder du egenskapen NO_IDENTITY.

/AutomatedKey

/AutomatedKey=NO_IDENTITY

Den här flaggan kan användas i en MapInfo EasyLoader-genväg. Mer information finns iKombinera
kommandoradsflaggor och alternativ i MapInfo EasyLoader-fönstret.

Lista över MapInfo-tabeller: /L, /TableList

Den här flaggan anger en textfil med en lista över de tabeller som ska överföras. Formatet på varje
rad i textfilen är detsamma som för Tabellspecifikation: /T[able].

Syntax: /L [ TextFile | Path ]

Syntax: /TableList=[ TextFile | Path ]

Läge:

• TextFile är namnet på textfilen med listan över de tabeller som ska överföras.
• Path är den fullständiga sökvägen till textfilen.

I det här exemplet visas endast namnet på filen som finns i samma katalog som
MapInfoEasyLoader.exe.

/L ListOfTables.txt

Det här exemplet visar sökvägen till filen. Om sökvägen innehåller mellanslag skriver du den inom
citationstecken.

/TableList="C:\my work folder\Tables\ListOfTables.txt"

Rumslig objekttyp: /M, /SpatialObjectType

Den här flaggan anger objekttypen som ska användas: antingen MICODE för XYmedMapInfo-nyckel
eller XY för enbart XY. MapInfo EasyLoader visas inte för något annat värde än MICODE och XY.
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Syntax: /M [ XY | MICODE ]

Syntax: /SpatialeObjectType=[ XY | MICODE ]

Exempel:

/M XY

/SpatialObjectType=MICODE

Starta programmet minimerat: /Min, /Minimized

Den här flaggan gör så att MapInfo EasyLoader startar i minimerat läge. Detta påverkar inte
/NoStart-flaggans beteende. Som standard är detta inställt på ”false”.

Syntax: /Min

Syntax: /Minimized

Starta inte tabellinläsningen automatiskt: /NoStart

Den här flaggan avaktiverar den automatiska startfunktionen så att MapInfo EasyLoader inte ansluter
automatiskt och börjar överföra tabeller, även om anslutning och tabeller har angetts. Som standard
är detta inställt på ”false”.

Syntax: /NoStart

Kör utan användargränssnitt: /NoUi

Den här flaggan kör MapInfo EasyLoader utan användargränssnitt. Det är användbart när MapInfo
EasyLoader körs från en batchfil för att automatiskt läsa in tabeller.

Den här flaggan kräver en anslutning och en lista med tabeller som ska överföras. Du behöver
åtminstone inkludera en flagga för serveranslutningssträng /ConnectionString eller flaggan för
Oracle-anslutningssträng /OracleConnectionString samt en lista med MapInfo-tabeller
/TableList eller en mapp med tabeller /Folder. Du behöver inte inkludera flaggan
/QuitWhenDone när du använder /NoUi.

Syntax: /NoUi connection tables

Läge:

• connection är antingen /ConnectionString eller /OracleConnectionString.
• tables är antingen /TableList eller /Folder.

Anslutningssträng: /O, /OracleConnectionString

Den här flaggan anger en anslutningssträng för Oracle Spatial.
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Syntax: /O [friendly_name]user_name/password@server_name

Läge:

• friendly_name är valfritt för att ange ett specifikt namn för anslutningsidentifieraren.
• user_name är Oracle-användarnamnet för anslutning.
• password är lösenordet för Oracle-användarnamnet.
• server_name är namnet på servern som du ansluter till.

Det här exemplet anger en anslutningssträng utan att definiera ett namn för anslutningsidentifieraren.

/OracleConnectionString=myUid/myPwd@oraserver11gr2

Det här exemplet anger samma anslutning och ger anslutningen namnet Oracle1. Om anslutningens
namn innehåller mellanslag skriver du det inom citationstecken.

/OracleConnectionString=[Oracle1]myUid/myPwd@oraserver11gr2

För ODBC-anslutningar gäller Serveranslutningssträng: /S, /ConnectionString.

Standardserveråtgärd: /P, /ServerOperation

Använd den här flaggan om du vill ange vad som ska göras med överföringstabellerna på servern.

• Använd A om du vill lägga till i en befintlig servertabell.
• Använd C om du vill skapa en ny servertabell. Om tabellen som du överför har samma namn som
en tabell på servern kommer överföringen att misslyckas.

• Använd R om du vill ersätta en befintlig servertabell.

Syntax: /P [ A | C | R ]

Syntax: /ServerOperation=[ A | C | R ]

/P A

/SpatialObjectType=C

Avsluta efter överföringen: /Q

Med den här flaggan stängs MapInfo EasyLoader när överföringen är slutförd.

Syntax: /Q

Syntax: /QuitWhenDone
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Serveranslutningssträng: /S, /ConnectionString

Den här flaggan skickar en ODBC-anslutningssträng till programmet. Om tillräckligt med information
för anslutning finns visas inte dialogrutan ODBC-anslutning.

Syntax: /ConnectionString=[ (friendly_name)connection_string |
user_name/connection_string ]

Läge:

• friendly_name är valfritt för att ange ett specifikt namn för anslutningsidentifieraren.
• user_name är Oracle-användarnamnet för anslutning.
• connection_string är ODBC-anslutningssträngen.

Det här exemplet använder en datakälla (DSN).

/ConnectionString=DSN=MyDataSource

I det här exemplet ges en anslutning namnet MyDBConnection. Sedan använder den hela
anslutningssträngen till databasen, där objekt med endast versaler är anslutningssträngparametrar.

/ConnectionString=[MyDBConnection]UID=MyId;DATABASE=MyDB;
HOST=MyServer;SERVER=MyServer_tli;SERVICE=sqlexec;PROTOCOL=onsoctcp

I det här exemplet ges en anslutning namnet My Data Source. Den använder en datakälla
(FileDSN=C:\Tenop\MyDataSource.dsn) med ett användar-ID (UID=MyUserID) och ett lösenord
(PWD=MyPassword). Om anslutningens namn innehåller mellanslag skriver du hela
anslutningssträngen inom citationstecken.

/ConnectionString="[My Data
Source]FILEDSN=C:\Tenop\MyDataSource.dsn;UID=MyUserID;PWD=MyPassword"

För ODBC-anslutningar gäller Anslutningssträng: /O, /OracleConnectionString.

Spara kommandosvarsfil: /Save, /SaveCommandArgs

Med den här flaggan skapas en statusfil när MapInfo EasyLoader stängs ned som innehåller
kommandoradsargumenten som används för att starta MapInfo EasyLoader och som angavs under
sessionen. Med statusfilen kan du starta om EasyLoader via kommandoraden med flaggan
/CommandFile om du vill använda samma inställningar som under föregående session.

MapInfo EasyLoader skapar automatiskt en statusfil som du även kan använda med flaggan
/CommandFile. Den finns i mappen AppData och heter MapInfoEasyLoader.Settings.rsp
(till exempel C:\Users\<UserID>\AppData\Roaming\MapInfoEasyLoader.Settings.rsp).
MapInfo EasyLoader skapar inte filen MapInfoEasyLoader.Settings.rsp när flaggan
/SaveCommandArgs används.
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Obs: Mappen AppData finns i en sökväg som den här: C:\Users\<UserID>\AppData.
Om du inte kan se mappen AppData beror det på att den är dold. Du kan hitta den genom
att skriva %AppData% i fältet Sök bland program och filer i Microsofts Start-meny.

Syntax: /SaveCommandArgs=StateFilePath

Där StateFilePath är en TXT-fil på valfri giltig sökvägsplats.

Exempel:

/SaveCommandArgs=C:\MyFiles\EasyLoader\Commands\myCommandFile.txt

Tabellspecifikation: /T, /Table

Den här flaggan skickar ett enskilt tabellnamn till MapInfo EasyLoader.

Syntax:
/Table=TableName(;ServerTableName;UploadRange;ServerOperation;AddToMapCatalog)

Läge:

• TableName är namnet på .tab-filen som ska överföras.
• ServerTableName (valfritt) är servertabellens namn. Om det lämnas tomt använder MapInfo
EasyLoader TableName.

• UploadRange (valfritt) är intervallet av tabellrader som ska överföras. Intervallet anges som ett
startnummer och ett slutnummer avgränsade med ett kommatecken (,). Intervallet tre till sex skrivs
3,6.

• ServerOperation (valfritt) är serveråtgärden för tabellen. Använd Append, CreateNew eller
Replace.

• AddToMapCatalog skapar en post för tabellen i kartkatalogen när det är inställt på true. Som
standard är detta inställt på ”true”. Du behöver inte ange det i kommandoraden.

Det här exemplet innehåller alla parametrar.

/T C:\data\states.tab;mystates;1,500;CreateNew;true

I det här exemplet har värdet för överföringsintervall lämnats tomt. Alla rader i tabellen överförs.
Kartkatalogposten är exkluderad. Ingen post skapas därför för den här tabellen i kartkatalogen.

/Table=C:\data\states.tab;MyOtherStates;;Replace

Det här exemplet innehåller endast sökvägen till tabellen som ska överföras.

/Table=C:\data\aTable.tab

Om sökvägen till överföringsfilen innehåller mellanslag skriver du den inom citationstecken.

/Table="C:\My Documents\tables\aTable.tab";MyTable;;Replace;true
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Skapa inte ett primärt index: /U, /NoCreatePrimaryKey

Den här flaggan hindrar MapInfo EasyLoader från att skapa en primärnyckel när en tabell överförs.
Den är avstängd som standard. Vid överföring till Oracle Spatial skapar MapInfo EasyLoader en
primärnyckel på MI_PRINX-kolumnen och ger nyckeln namnet table_name_PK.

Syntax: /U

Syntax: /NoCreatePrimaryKey

Se även Skapa inte ett rumsligt index: /I, /NoCreateSpatialIndex som kontrollerar rumsligt index.

Sparintervall: /X, /CommitInterval

Den här flaggan anger ett sparintervall. MapInfo EasyLoader infogar poster i databasen och överför
dem sedan när sparintervallet uppnås. Samma intervallvärde gäller även när du skapar ett rumsligt
index för Oracle Spatial. Om du anger sparintervallet noll (0) infogar MapInfo EasyLoader hela
postintervallet som en enskild transaktion innan en bekräftelse utfärdas.

Syntax: /X integer_value

Syntax: /CommitInterval=integer_value

Där integer_value är ett heltalsvärde. Standardvärdet är 1000.

I det här exemplet ställs sparintervallet in på 500. MapInfo EasyLoader överför alla poster till databasen
efter var 500:e post.

/CommitInterval=500

Namn på formatkolumn: /Y, /StyleColumnName

Den här flaggan läser in radspecifika format tillsammans med överförda data. Om du inte uppger ett
namn för kolumnen som ska användas använder MapInfo EasyLoader standardkolumnnamnet
MI_STYLE. Om du inte vill skapa en formatkolumn på servertabellen inkluderar du parametern
NO_STYLE.

Syntax: /Y ( string_value ) ( NO_STYLE )

Syntax: /keyword=( string_value ) ( NO_STYLE )

I det här exemplet används kolumnen TableStyleCol för att läsa in radspecifika format.

/Y TableStyleCol

/StyleColumnName=TableStyleCol
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I det här exemplet används standardkolumnen MI_STYLE för att läsa in radspecifika format.

/Y

/StyleColumnName

I det här exemplet skapas inte någon formatkolumn på servertabellen.

/Y NO_STYLE

/StyleColumnName=NO_STYLE

Välj geometri automatiskt på SQL Server: /Z, /AutoSelectSqlServerSpatial

Använd den här flaggan för att automatiskt överföra det geometriska objektet till ett:

• Geografiskt fält (om det geometriska objektet använder longitud/latitud-koordinatsystemet), eller
ett

• Geometriskt fält (om det geometriska objektet inte använder longitud/latitud-koordinatsystemet)

Syntax: /Z

Syntax: /AutoSelectSqlServerSpatial

Mer information finns i Läsa in Microsoft SQL Server Spatial-data.

Hitta MapInfo EasyLoader-loggfilen

MapInfo EasyLoader sparar en loggfil kallad EasyLoader.log i mappen EasyLoader. Det är samma
mapp som filen MapInfoEasyLoader.exe finns i.

Loggfilen innehåller information om den databasanslutning som för närvarande används för överföring
av tabeller. Du kan se den här filens innehåll inifrån MapInfo EasyLoader genom att klicka på
Alternativ och sedan på Visa logg.

Om du har problem med dataöverföringen och behöver kontrollera vilka inställningar för överföring
som MapInfo EasyLoader senast använde kan du hitta information i Hitta MapInfo
EasyLoader-konfigurationsfilen.
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Hitta MapInfo EasyLoader-konfigurationsfilen

MapInfo EasyLoader sparar en konfigurationsfil kallad MapInfoEasyLoader.Recent.xml i ditt
system, i mappen %AppData% (till exempel
C:\Users\<UserID>\AppData\Roaming\MapInfoEasyLoader.Recent.xml).

I filen finns MapInfo EasyLoader-inställningarna för den senaste överföringen, som till exempel
utdatamappens placering, anslutningsinställningarna och överförda datatabeller. Titta i den här filen
när du har problem med dataöverföringen och behöver kontrollera vilka inställningar för överföring
som MapInfo EasyLoader senast använde.

Redigera inte den här filen. Om du tar bort konfigurationsfilen återställs MapInfo EasyLoader till
standardinställningarna och MapInfo EasyLoader ersätter konfigurationsfilen nästa gång det startas.

Mappen AppData finns i en sökväg som den här: C:\Users\<UserID>\AppData. Om du inte
kan se mappen AppData beror det på att den är dold. Du kan hitta den genom att skriva %AppData%
i fältet Sök bland program och filer i Microsofts Start-meny.
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4 - Ändringshistorik
Det här avsnittet ger en historik över funktioner och förbättringar som har
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Nyheter i MapInfo EasyLoader 17.0

Det finns även nya kommandoradsflaggor:

• Behandla inte tomma (noll ängd) strängar som null: /NoTreatEmptyStringAsNull

Nyheter i MapInfo EasyLoader 16.0

MapInfo EasyLoader är nu en 64-bitarsversion som fungerar med 64-bitarsversionerna av MapInfo
Pro 15.2 och 16.0. Det resulterar i att 64-bitarsdrivrutinerna för Oracle och ODBC används. Det finns
inget stöd för Oracle Text.

MapInfo EasyLoader är nu enklare att använda och har nya funktioner tack vare ändringar i utseende
och känsla. Med den här versionen kan du:

• Pausa och avbryta överföringar. En översikt över det nya gränssnittet finns under rubrikenKomma
igång.

• Arbeta med MapInfos egna TAB-filer såväl som med NativeX (utökade) TAB-filer.
• Arbeta med filer med olika teckenkodning, eftersom MapInfo EasyLoader nu har stöd för Unicode.
• Tillämpa feltröskelalternativ för smidigare felhantering. Närmare information finns i
inställningsbeskrivningarna för Tröskel för tabellfel % och Tröskel för infogningsfel % under
Bearbetningsalternativ för servertabell. Dessa inställningar görs i dialogrutan Alternativ.

• Kom åt kommandon snabbare med hjälp av tangentbordsgenvägar. Närmare information finns i
Kortkommandon.

Det finns flera filer för spårning och loggning av inställningarna i MapInfo EasyLoader:

• EasyLoader.log innehåller information om den databasanslutning som för närvarande används
för överföring av tabeller. Närmare information finns i Hitta MapInfo EasyLoader-loggfilen.

• I MapInfoEasyLoader.Recent.xml finns MapInfo EasyLoader-inställningarna för den senaste
överföringen, som till exempel utdatamappens placering, anslutningsinställningarna och överförda
datatabeller. Närmare information finns i konfigurationsfilen Hitta MapInfo EasyLoader.

• MapInfoEasyLoader.Settings.rsp innehåller alla flaggor som används för att starta MapInfo
EasyLoader. Närmare information finns i Hitta MapInfo EasyLoader-RSP-filen med
kommandoradsflaggor.

Kommandoradsflaggorna som används för att starta MapInfo EasyLoader från kommandoraden har
uppdaterats. Nu har de längre, mer användarvänliga, namn. I stället för /O kan du nu använda
/OracleConnectionString för att ställa in Oracle-anslutningssträngen. Kortare flaggor, som till
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exempel /O, går fortfarande att använda, men de långa flaggorna är mer intuitiva. Det finns även
nya kommandoradsflaggor:

• Hjälp: /?, /Help
• Ställ in nationella inställningar för programmet: /AppLocale
• Ange kommandofil: /CF, /CommandFile
• Konvertera WKB på Oracle: /ConvertWKBOnOracle
• Tabellmapp: /Folder
• Starta programmet minimerat: /Min
• Starta inte tabellinläsningen automatiskt: /NoStart
• Kör utan användargränssnitt: /NoUi
• Spara kommandosvarsfil: /SaveCommandArgs

Följande kommandoradsflaggor har tagits bort och är inte längre tillgängliga.

• /R Ersätt servertabellen. Du kan välja att ersätta servertabellen när du använder den nya
/Folder-flaggan, som överför alla tabeller från en mapp.

• /VOracle-version MapInfo EasyLoader hämtar Oracle-versionen från Oracle-anslutningssträngen.

Nyheter i MapInfo EasyLoader 15.2

MapInfo EasyLoader 15.2 är en 32-bitarsversion som fungerar med 64-bitarsversionen av MapInfo
Pro 15.2. MapInfo Pro 15.2 har stöd för Unicode och använder drivrutinen PostgreSQL Unicode
ODBC.MapInfo EasyLoader har ännu inget stöd för Unicode och kräver därför drivrutinen PostgreSQL
ANSI ODBC. Båda drivrutinerna måste installeras om du har bägge produkterna installerade på
samma dator.

Följande problem har korrigerats i denna utgåva:

Beskrivning och lösningProblemnummer

Oracle: Problem med MapInfo EasyLoader och EPSG-kod 25832.

När MapInfo EasyLoader överför en tabell anges inget SRID i Oracle-metadatatabellen
(SDO_GEOM_METADATA) vilket leder till att geometrikolumnen får NULL i kolumnen
SDO:SRID. Det resulterar i att det rumsliga indexet inte genereras och att MapInfo Pro
inte kan generera geografiska urval.

MIPRO-49213
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Nyheter i MapInfo EasyLoader 15.0

MapInfo EasyLoader 15.0 är en 32-bitarsversion som fungerar med 32-bitarsversionen av MapInfo
Pro 15.0. Denna version innehåller inga nya funktioner eller korrigeringar.

Nyheter i MapInfo EasyLoader 12.5.1

MapInfo EasyLoader 12.5.1 är en 32-bitarsversion som fungerar med 64-bitarsversionen av MapInfo
Pro 12.5.1. Denna version innehåller inga nya funktioner eller korrigeringar.

Nyheter i MapInfo EasyLoader 12.5

Följande problem har korrigerats i denna utgåva:

Beskrivning och lösningProblemnummer

Andra språkversioner av MapInfo EasyLoader än engelska startar inte.MIPRO-40742

Nyheter i MapInfo EasyLoader 12.0

MapInfo EasyLoader 12.0 stöder följande databasversioner:

• PostGIS 2.0 – observera att när du överför filer till en PostGIS 2.0-databas så överförs rumsliga
objekt som en geometrisk, rumslig datatyp.

• SQL Server 2012 – MapInfo EasyLoader bearbetar eventuell ogiltig geografi med funktionen
MakeValid( ) i SQL Server 2012, så att geografin blir giltig.

Alternativet för servertabellbearbetning med textenBevilja åtkomst till tabellen för alla har ändrats
till Bevilja fullständig åtkomst till tabellen för alla.
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Följande problem har korrigerats i denna utgåva:

Beskrivning och lösningProblemnummer

Ett meddelande visas när du lägger till en kolumn av typen MI_PRINX i en ursprunglig
tabell i en Oracle Spatial-databas med en OCI-anslutning: ”Det går inte att lägga till tabellen
– den har en annan tabellstruktur.”

MIPRO-12309

Vid överföring av en tabell utan geometriska data till MapInfo EasyLoader 11.5 visas ett
felmeddelande: ”Det går inte att lägga till tabellen – den har en annan tabellstruktur.”

MIPRO-12320

MapInfo EasyLoader kan inte importera till datatypen ”geografi” i SQL Server 2008 SP2.

Du måste uppgradera till SQL Server 2012. SQL Server 2012 använder funktionen
STIsValid( ) för att kontrollera om en geografisk datatyp är korrekt formaterad och känns
igen som ett giltigt objekt baserat på dess OGC-typ. Funktionen MakeValid( ) används
också, och konverterar en ogiltig geografidatatyp till en giltig sådan. I MapInfo Pro 12.0
kan du använda de utökade rumsliga metoderna i SQL Server 2012 för att hantera giltiga
geografidatatyper. Mer information finns i SQL Server 2012 MSDN-biblioteket.

MIPRO-32642
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Information i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande och utgör inget åtagande
från säljaren eller dess representanter. Ingen del av detta dokument får kopieras eller överföras på
något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, och inte heller fotokopieras, utan skriftligt medgivande från
Precisely, 2 Blue Hill Plaza, #1563, Pearl River, NY 10965.
© 1998, 2020 Precisely. Med ensamrätt.

Kontakt- och supportinformation finns på: http://support.precisely.com.

libtiff © 1988-2020 Sam Leffler, © 2020 Silicon Graphics International, tidigare Silicon Graphics Inc.
Med ensamrätt.

libgeotiff © 2020 Niles D. Ritter.

Delar härav LEAD Technologies, Inc. © 1991-2020. Med ensamrätt.

Del i upphovsrätt © 1993-2020 Ken Martin, Will Schroeder, Bill Lorensen. Med ensamrätt.

ECW av ERDAS © 1993-2020 Intergraph Corporation, en del av Hexagon Geospatial AB och/eller
dess leverantörer. Med ensamrätt.

Del i upphovsrätt © 2020 Intergraph Corporation, en del av Hexagon Geospatial AB. Med ensamrätt.

MrSID, MrSID Decompressor och MrSID:s logotyp är varumärken som tillhör LizardTech, ett
Celartem-företag, och används under licens. Delar av detta datorprogram är upphovsrättsskyddade
och tillhör LizardTech som är ett Celartem-företag, och/eller University of California, © 1995–2020,
eller skyddas av USA-patentnumret. 5.710.835 och används under licens. Med ensamrätt. MrSID
är skyddat av patent i USA och av internationella patent och regler om upphovsrätt och ansökningar
om utländska patent är inlämnade. Obehörig användning och duplicering är förbjuden.

Innehåller FME® Objects © 2005-2020 Safe Software Inc. Med ensamrätt.
© 2006-2020 TomTom International BV. Med ensamrätt. Detta material är äganderättsskyddat och
skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter som ägs av eller har licensierats till
TomTom. All användning av detta material lyder under villkoren i ett licensavtal. Du kommer att hållas
ansvarig för eventuell obehörig kopiering eller yppande av detta material.

Den här produkten innehåller 7-Zip, som licensieras under GNU Lesser General Public License,
version 3, 29 juni 2007 med unRAR-begränsningen. Licensen kan hämtas från
http://www.7-zip.org/license.txt. GNU-licensen kan hämtas från
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html. Källkoden finns tillgänglig från http://www.7-zip.org.

Produktnamn som nämns kan vara varumärken som tillhör respektive tillverkare, vilket härmed
erkänns. Namn på varumärken används i redaktionellt syfte, till förmån för varumärkesinnehavaren,
utan avsikt att göra intrång på varumärkesrätten.
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