Bilag 3
Udvalgte teknikker i kvalitetssikringen
Håndtering af dataudtræk i Excel
Anvendelse af datafilter
1. Tryk på Filter under fanebladet Data:

2. Tryk på den lille pil ud for den kolonneoverskrift, hvor data skal kontrolleres. Fravælg flueben i
boksen ved (Marker alt) og hak afvigende værdier af til nærmere gennemsyn og tryk OK:

Kobling af oplysninger – fx naturtype til artsfund
1. Lav en tom kolonne i fanebladet species og kald den fx Naturtype:

2. I første felt under kolonneoverskriften påbegyndes en formel: “=LOPSLAG(”
3. Med cursor vælges det felt, som skal bruges som reference til at slå værdien op for naturtypen,
AktID i samme række – i eksemplet her felt A2. Sæt herefter et semikolon: ”=LOPSLAG(A2;”
4. Nu markeres dataområdet i fanebladet Activities, hvor første kolonne skal være referencen, AktID.
Naturtypekolonnen skal indgå i det valgte område. Området kan udvides ved Ctrl+pil eller
Ctrl+Shift+pil (udvider til enden):

5. Formlen fortsættes med semikolon, antal kolonner fra AktID til Naturtype (begge inkl.), semikolon
og teksten FALSK (som angiver, at dataområdet ikke er sorteret):
=LOPSLAG(A2;Activities!A2:P14;16;FALSK)
6. Formlen skal kopieres nedefter, hvorfor det er nødvendigt at fastholde dataområdets rækkenumre.
Dette gøres ved at indsætte ”$” før rækkenumre (automatisk, hvis data kobles fra andet regneark):
=LOPSLAG(A2;Activities!A$2:P$14;16;FALSK)
Formlen kan generelt beskrives som
=LOPSLAG([referencecelle]; [dataområde]; [antal kolonner til målkolonne]; FALSK)
7. Formlen kopieres hele vejen ned gennem den nye naturtype‐kolonne:

Oprettelse af pivottabel
1. Data, der skal indgå i pivottabellen markeres inkl. kolonneoverskrifter. Brug evt. Ctrl+Shift+pile.
2. Opret tabellen ved at vælge Pivottabel under fanebladet Indsæt og tryk OK:

3. Der oprettes nu en tom pivottabel i et nyt faneblad. De ønskede datatyper trækkes ned som
rapportfilter, kolonner, rækker og matrixværdier. Hvis man ønsker flere rækkedata i samme række
som i eksemplet nedenfor med latinsk og dansk artsnavn, så kan man højreklikke i pivottabellen og
vælge Indstillinger for pivottabel  Vis  hak af ud for Klassisk pivottabellayout. Herefter
højreklikker man igen i pivottabellen og fjerner Subtotal af…

Digitalisering og kvalitetssikring i MapInfo
Anvendelse af snap og snap med sporing
1. Ved digitalisering af fælles afgrænsning med en anden forekomstpolygon skal snap‐funktionen i
MapInfo anvendes. Denne aktiveres under digitalisering med tryk på ”s”. Når cursor kommer tæt
på en knudepunkt, hopper den præcist ind på dette og skifter udseende til et stiplet kors:

2. Det kan ofte være en god idé at gøre knudepunkter synlige ved at åbne lagegenskaber for det
pågældende lag og hakke af ved Vis knudepunkter.
3. Skal der digitaliseres langs flere knudepunkter i en nabopolygon, afsætter man et knudepunkt med
snap i det første fælles punkt og fører så cursor hen til det sidste fælles punkt og holder enten Shift
eller Ctrl nede, hvorved alle knudepunkter spores enten den ene eller anden vej rundt om
nabopolygonen. Ved et klik med musen bliver den nye polygon snappet til alle knudepunkter på
den markerede vej:

Kontrol af overlap og selvskæring i MapInfo
1. Der laves en kopi af det GIS‐lag, der skal kontrolleres. Hvis kontrollen skal omfatte polygoner i flere
lag, skal de først samles i ét lag.
2. Kortlægningspolygoner med mosaikforekomster af naturtyper skal først samles, så hver polygon
kun optræder én gang. Dette kan gøres med funktionen ”Kombiner objekter ved hjælp af kolonne”
under menupunktet Tabel. I ”Saml objekter i kolonne” er det mest oplagt at vælge Stednavn.
3. Det klargjorte GIS‐lag gøres redigérbart og markeres
4. Under menupunktet Objekter vælges Kontroller regioner…, hvor både Registrer selv‐
skæringspunkter og Registrer overlab skal være hakket af:

5. Overlap og selvskæringspunkter bliver nu synlige med nål og flade. Fejlmarkeringerne danner hver
deres (tomme) række i GIS‐lagets listevindue. Afvigelserne fremsøges og rettes bedst ved at
gennemgå fejlmarkeringernes rækker, da flademarkeringen kan være ultrasmal og svær at opdage
visuelt på kortvisningen:

