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Informações do documento 

Na página Pesquisa de documentos (consulte Documentos ), você
pode selecionar o documento em que está interessado e ver
algumas informações básicas sobre ele. Você pode acessar a página
de detalhes do documento clicando em seu nome. Essa página se
parece com a mostrada na figura abaixo.

Página Informações do documento

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


Na página de um documento, o recurso é exibido diretamente na
página ou acessível clicando no link fornecido sob o �tulo.

Explorando as seções das guias 

Há uma seção de guia abaixo do documento, onde você pode
visualizar primeiro as informações sobre o documento.

A seção Guia Informações mostra os metadados do documento,
como �tulo, resumo, data de publicação, etc. Os metadados também
indicam o usuário responsável por carregar e gerenciar esse
conteúdo, bem como o grupo ao qual está vinculado.

A guia Compar�lhar fornece os links de mídia social para o
documento compar�lhar. Há também um link para compar�lhar o
documento por email.

Par�lha de Documentos

Você pode Classifique o documento através do sistema de
classificação .



Classifique o documento

Na seção Guia Comentários , você pode postar seu comentário.
Clique em Adicionar comentário  , insira seu comentário e clique em

Enviar comentário  para publicá-lo.

Comentários do documento

Seu comentário será adicionado ao lado do úl�mo comentário já
existente. Se você deseja removê-lo, clique no botão vermelho

Excluir  .



Seu comentário

Se você deseja este documento nos seus Favoritos (consulte
Atualizando o perfil ), abra a guia Favoritos e clique em Adicionar aos

Favoritos  .

O seu comentário favorito

O GeoNode também suporta o EXIF (formato de imagem
intercambiável ) para jpeg e tiff documentos de imagem. O EXIF
significa que informações adicionais (metadados) são armazenadas
na imagem; portanto, o GeoNode permite que você veja essas
informações na guia Exif .

http://docs.geonode.org/en/2.10.x/usage/accounts_user_profile/updating_profile/index.html#editing-profile


A guia EXIF

A seção Ferramentas 

No lado direito da página do documento, você pode ver outras
informações úteis, como os links para os recursos vinculados ao
documento, o proprietário do documento , o ponto de contato e o
autor dos metadados .



Ferramenta ú�l para documentos

Na mesma seção da página do documento, você pode encontrar a
seguinte ferramenta ú�l:

Detalhe de metadados  para explorar em detalhes os metadados
do documento (consulte o próximo parágrafo)

Baixar documento  para baixar o documento



Editar documento  para alterar os metadados do documento,
subs�tuir o arquivo etc (consulte Edição de documentos )

Faça o download de metadados  para baixar todo o conjunto de
metadados em vários formatos

Download de Metadados do Documento

Altere as permissões do documento  para atribuir permissões no
documento a usuários e grupos (consulte Alterando as
permissões do documento ).

Explorando detalhes de metadados 

Ao clicar no botão Detalhes  dos metadados, a página Detalhes dos
metadados será aberta.

http://docs.geonode.org/en/2.10.x/usage/managing_documents/document_editing.html#document-editing
http://docs.geonode.org/en/2.10.x/usage/managing_documents/document_permissions.html#edit-document-permissions


Página Detalhes dos Metadados do Documento

Ele exibe todo o conjunto de metadados disponíveis sobre o
documento.
Os metadados são agrupados para mostrar os seguintes �pos de
informações:

Iden�ficação para iden�ficar exclusivamente o documento
Proprietário , o usuário que possui o documento



Informações , a imagem de iden�ficação, a extensão espacial, o
sistema de projeção e assim por diante
Recursos , restrições, idioma e assim por diante
Contact Points , o usuário disponível para ter um contato
Referências , vários links para as informações do recurso
Autor de metadados , as informações do autor de metadados


