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Informações da camada 

Nesta seção, você aprenderá mais sobre as camadas. Na seção Camadas , explicamos como
encontrar camadas. Agora, queremos aprofundar o assunto, mostrando como explorar
informações detalhadas sobre isso.
Na página da lista de camadas, clique na camada em que você está interessado. A página
Camada será aberta.

http://docs.geonode.org/en/2.10.x/index.html
http://docs.geonode.org/en/2.10.x/usage/index.html
http://docs.geonode.org/en/2.10.x/usage/managing_layers/index.html
http://docs.geonode.org/en/2.10.x/usage/data/finding_data.html#finding-layers


Informações da camada



Como mostra a figura acima, a página Camada é dividida em três seções principais:

1. a seção Visualização da camada , sob o �tulo
2. a seção Guias , na visualização da camada
3. a seção Ferramentas , no lado direito da página

Visualização de camada 

A visualização de camada mostra a camada em um mapa com funcionalidades muito básicas:

o Switch Map Base que permite alterar o mapa base;
a ferramenta Mais / menos zoom para aumentar e diminuir a visualização;
a ferramenta Zoom na extensão máxima para que o zoom caiba no tamanho da camada;
a ferramenta Query Objects para recuperar informações sobre os objetos do mapa
clicando no mapa;
a ferramenta Imprimir para imprimir a visualização.

Visualização da camada

O visualizador de mapa GeoNode é baseado no MapStore , consulte a Documentação do
MapStore para saber mais.

Seções de guias 

https://mapstore2.geo-solutions.it/mapstore/#/
https://mapstore2.readthedocs.io/en/latest/
https://mapstore2.readthedocs.io/en/latest/


A página Camada mostra algumas seções de guias que contêm informações diferentes sobre a
camada:

A guia Informações está a�va por padrão. Esta seção da guia mostra alguns metadados da
camada, como seu �tulo, resumo, data de publicação etc. Os metadados também indicam
o proprietário da camada, quais são as categorias de tópicos às quais a camada pertence e
quais regiões são afetadas.

Guia Informações da camada

A guia Atributos mostra a estrutura de dados atrás da camada. Todos os atributos estão
listados e para cada um deles algumas esta�s�cas (por exemplo, o intervalo de valores)
são es�madas (se possível).



Guia Atributos da camada

A guia Compar�lhar fornece os links para a camada compar�lhar através da mídia social
ou e-mail.

Compar�lhamento de Camadas

Você pode Classifique a camada através do sistema de Avaliação .

Classifique a camada



Na seção da guia Comentários , você pode postar seu comentário. Clique em Adicionar

comentário  , insira seu comentário e clique em Enviar comentário  para publicá-lo.

Comentários da camada

Seu comentário será adicionado ao lado do úl�mo comentário já existente. Se você deseja
removê-lo, clique no botão vermelho Excluir  .
Se você deseja essa camada nos seus Favoritos (consulte Atualizando o perfil ), abra a guia
Favorito e clique em Adicionar aos Favoritos  .

Sua camada favorita

Ferramentas de camada 

No lado direito da página da camada, existem alguns botões e informações que podem ajudá-
lo a gerenciar sua camada. Este parágrafo abordará apenas as ferramentas que mostram
informações de camadas. As Ferramentas de edição serão exploradas na seção Edição de
camadas .

através do botão Download Layer  , você pode baixar sua camada com algumas opções,
consulte Download de camadas ;
o botão Detalhes de metadados  para ver os metadados da camada, consulte Metadados de
camadas para ler mais;
o botão Ferramentas de edição  permite acessar muitas ferramentas de edição. Essas
funcionalidades serão explicadas na seção Edição de camadas ;
o botão Visualizar camada  abre a camada carregada em um mapa, consulte Informações do
mapa para obter mais detalhes;
o botão Download Metadata  permite baixar os metadados da camada em vários formatos;
a legenda mostra a que os símbolos e es�los no mapa estão se referindo;
na seção Mapa usando esta camada , todo o mapa que usa a camada é listado;

http://docs.geonode.org/en/2.10.x/usage/accounts_user_profile/updating_profile/index.html#editing-profile
http://docs.geonode.org/en/2.10.x/usage/managing_layers/layer_editing.html#layer-editing
http://docs.geonode.org/en/2.10.x/usage/managing_layers/layer_download.html#layer-download
http://docs.geonode.org/en/2.10.x/usage/managing_layers/layer_metadata.html#layer-metadata
http://docs.geonode.org/en/2.10.x/usage/managing_layers/layer_editing.html#layer-editing
http://docs.geonode.org/en/2.10.x/usage/managing_maps/map_info.html#map-info
http://docs.geonode.org/en/2.10.x/usage/managing_maps/map_info.html#map-info


no botão Criar um mapa usando essa camada , o botão Criar um mapa  permite criar um
mapa do zero usando a camada;
a seção Adicionar a camada a um mapa existente mostra um menu suspenso no qual estão
listados todos os mapas que o usuário pode visualizar. O botão Adicionar ao mapa  permite
adicionar a camada ao mapa que você selecionou no menu anterior;
a seção Es�los mostra todos os es�los associados à camada. Clique na caixa de seleção
correspondente a um dos es�los listados para aplicar a visualização;

Alterar o es�lo da camada na visualização

na seção Atualizar atributos e esta�s�cas desta camada , a opção Atualizar atributos e

esta�s�cas  permite que o GeoNode atualize a lista de atributos de camada disponíveis. Se
a opção 'WPS_ENABLED' também �ver sido definida no back-end, também recalculará
suas esta�s�cas;
na seção Limpar o cache do servidor desta camada , o cache vazio da camada lado a lado

permite limpar o cache lado a lado dessa camada;
a seção Sobre mostra a camada Proprietário , o usuário de contato e o autor de metadados .


