Vejledning i brug af WFS fra Kortforsyningen i MapInfo
Denne vejledning er udarbejdet med henblik på anvendelse af WFS tjenester fra GST i MapInfo.
MapInfo har også en udmærket hjælpefunktion, som beskriver anvendelse af WFS generelt.
Husk at kortforsyningen.dk’s WFS tjeneste ikke kan erstatte download ved store datamængder, da
der er en grænse på 4999 objekter per kald for WFS.
------o-----Start med at gå til Kortforsyningens hjemmeside www.kortforsyningen.dk
På forsiden vælges menupunktet Webtjenester og derefter Webtjeneste liste

Klik på den tjenestetype der ønskes listet. Default er det WMS.
Skift derfor til WFS.
Bemærk at alle tjenester vises – også dem du måske ikke har adgang til.

Klik på den ønskede WFS tjeneste
Vælg derefter den tjeneste som du ønsker at importere som WFS. I dette eksempel vælges WFS:
mat_gml2
Ved at klikke på tjenestenavnet folder der sig en detaljeret beskrivelse ud:

Under hver tjeneste er der lavet en beskrivelse af dataene. Hvilke lag tjenesten tilbyder, hvilket
koordinatsystem, EPSG osv.
Klik på linket ”lav URL til GIS” nederst i beskrivelsen.

Her skal du indstille parametrene så den rigtige URL til MapInfo genereres. Husk at indtaste
username og password, hvis ikke du bruger 24 timers login.

Når du har indtastet de nødvendige oplysninger og tjekket af ved MapInfo, skal du trykke ”LAV
URL”. Den resulterende URL skal du kopiere til senere brug i MapInfo.

I MapInfo skal du nu klikke på ”Åben WFS tabel” (Se billede) eller vælg Filer -> Åbn Webtjeneste
-> Åbn WFS

Klik derefter på Servere

Vælg Tilføj

Ny dialogboks fremkommer

Her indsættes forespørgsels URL´en som du lavede på www.kortforsyningen.dk
Når URL´en er sat ind så klik på ”Test URL”
Hvis URL’en er korrekt, så fremkommer denne dialogboks:

Luk dialogboksen igen og vend tilbage til den forrige dialogboks
”Oplysninger om WFS-server”

Klik på ”Hent beskrivelse” for at hente en beskrivelse af WFS-tjenesten.

Tryk nu på OK for at komme videre.

Tryk også OK ved næste dialogbox

Nu fremkommer en dialogbox, hvor man kan vælge lag osv. Fra sin WFS tjeneste.

Vælg et WFS-lag ved at klikke på det.

Der er mulighed for at hente data ned på flere måder ved hjælp af ”Datafiltre”.

Den nemmeste og mest simple måde er at hente data ned over det område som man ser på sin
skærm. (Husk at være i et acceptabelt zoom – set i forhold til det kortværk der ønskes data fra.)
Klik på ”Rækkefilter”
Nu fremkommer følgende dialogbox:

Tryk på pilen i kolonnen – kolonne:

Vælg GEOMETRI
MapInfo sætter da selv en Operator: og en Værdi

Når Operatoren er ogc:BBOX Værdien er CURRENT_MAPPER, så er BBOX = det du ser på
skærmen. Dette areal vil du gerne hente ned i det aktuelle kortvindue.
Tryk derefter på OK.
Du kommer nu tilbage til dialog boksen - Åbn WFS-tabel
Her er der mulighed for at sætte flere parametre op for, hvordan du ønsker data.
”Maks. poster” vælges hvis du vil begrænse antallet af elementer der hentes ud.
Vælges denne ikke - vil MapInfo hente elementer som der dækker skærmens ”udstrækning”.

Det næste du nu skal tage stilling til er ”Objektstil”

Der er muligt at hente data ned med ændret objektstil. Det kan ikke anbefales til store områder. Da
det giver længere svar tid, kan vente med at ændre objektstilen til data er kommet ned.
Når data er hentet ned kan objektstilen ændres i ”Lagkontrollen”.
Det næste som du nu skal tage stilling til er ”Valg af koordinatsystem”

WFS tjenester fra KMS tilbydes kun i et koordinatsystem i Danmark – UTM zone 32 Euref89.
Hvis WFS tjenesterne tilbyder det kan der vælges et andet koordinatsystem.
Nu vælges en placering af den TAB-fil, som hentes ned og der tages stilling til vinduet som data
skal vises i.
Ønskes data der hentes placeret ovenpå noget data du har på skærmen i forvejen – væg da Aktuelt
kort.

Tryk herefter på OK

Nu hentes data… Der kan gå lidt tid. Du kan se på en skalabar, at MapInfo arbejder på at få data
hentet ned..
Til sidst har du nu et datasæt med f.eks. Jordstykker.

