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Metadados de camadas 

No GeoNode, é dada especial importância aos metadados e seus formatos padrão. Você pode
explorar os metadados de uma camada clicando no botão Detalhes de metadados  na página
Camada .

O botão Detalhe dos metadados da camada

A página Metadados da camada será exibida.

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




Os detalhes dos metadados da camada

Nessa página, você pode ver todo o conjunto de metadados disponíveis sobre a camada. Os
metadados são agrupados para mostrar os seguintes �pos de informações:

Iden�ficação para iden�ficar exclusivamente a camada (Título, Resumo, Data de
Publicação etc.);
Proprietário , o usuário que possui a camada;
Informações , Imagem de Iden�ficação, Extensão Espacial, Sistema de Projeção e assim
por diante;
Recursos , idioma, informações complementares e outras informações;
Pontos de contato , o usuário disponível para entrar em contato;
Referências , vários links para informações e dados de recursos;
Autor de metadados , informações sobre o autor dos metadados.

Baixando Metadados 

O botão Download Metadata  da página Layer permite fazer o download dos metadados da
camada em vários formatos.

Como baixar metadados

Os formatos de download disponíveis estão agrupados em três categorias:



Metadados completos
Metadados padrão - formato XML
Informações sobre atributos

Clique no nome do formato que você prefere para iniciar o download.

Assistente de Metadados 

Os metadados contêm todas as informações relacionadas à camada. Eles fornecem
informações essenciais para sua iden�ficação e compreensão. Os metadados também tornam
a camada mais facilmente recuperável através da pesquisa de outros usuários.
Os metadados de uma camada podem ser alterados por meio de um Assistente que envolve
quatro etapas, uma para cada �po de metadado considerado:

Metadados básicos

As duas primeiras etapas são obrigatórias (nenhuma camada será publicada se as
informações necessárias não forem fornecidas), enquanto as duas úl�mas são opcionais.

Metadados da camada básica

Na primeira etapa, o sistema solicita que você insira os seguintes metadados:

A miniatura da camada (clique em Editar  para alterá-la);
O �tulo da camada, que deve ser claro e compreensível;
Um resumo na camada;
As datas de criação / publicação / revisão que definem o período de tempo coberto pela
camada;



As Palavras-chave , que devem ser escolhidas na lista disponível. O colaborador
pesquisa as palavras-chave disponíveis clicando na barra de pesquisa, no logo�po da
pasta que representa ou inserindo as primeiras letras da palavra desejada;
A categoria à qual a camada pertence;
O grupo ao qual a camada está vinculada.

Localização e licenças

Metadados de localização e licenças para camadas

A lista a seguir mostra quais �pos de metadados você deve inserir (veja também a imagem
abaixo):

A linguagem da camada;
A licença do conjunto de dados;
As Regiões , que informa sobre a extensão espacial coberta pela camada. As extensões
propostas abrangem as seguintes escalas: global, con�nental, regional, nacional;
A declaração de qualidade dos dados (explicação geral do conhecimento do produtor de
dados sobre a linhagem de um conjunto de dados);
Restrições potenciais ao compar�lhamento de camadas.

Metadados opcionais



Metadados de camada opcionais

Informações complementares são:

A edição para indicar a referência ou a fonte da camada;
O obje�vo da camada e seus obje�vos;
Qualquer informação suplementar que possa fornecer uma melhor compreensão da
camada carregada;
A frequência de manutenção da camada;
Os usuários responsáveis pela camada, seu proprietário e o autor de seus metadados;
O �po de representação espacial usado.

Atributos do conjunto de dados



Metadados de atributos do conjunto de dados para camadas

Nesta etapa, você pode enriquecer os atributos do conjunto de dados com informações
úteis, como as seguintes:

A e�queta exibida
Uma descrição detalhada
A ordem de exibição

Use o próximo >>  ou << voltar  para navegar por essas etapas. Depois de terminar, clique em
Atualizar  .

Alguns metadados são obrigatórios. Se você perder algum desses metadados, a barra
Completeness mostra uma mensagem vermelha como a da figura abaixo.

Barra de progresso da completude

Edição avançada de metadados 

http://docs.geonode.org/en/2.10.x/_images/completeness_progress_bar.png


No painel Edição de camadas, a Edição avançada  também está disponível.

O botão Edição Avançada

Clique nele para exibir a página de edição avançada de metadados . Essa página permite editar
todos os metadados da camada descritos no parágrafo anterior. Quando terminar de editá-
los, clique em Atualizar  para salvar suas alterações.

Fazendo upload de metadados 

Os usuários também podem fazer upload de um documento XML de metadados (no formato
ISO, FGDC ou Dublin Core) para preencher automa�camente os principais elementos de
metadados do GeoNode. A imagem abaixo mostra como é a página.



A página Edição avançada de metadados

Clique em Escolher arquivos  para selecionar o documento do seu disco e clique em Carregar

arquivos  para iniciar o processo de carregamento.


