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Upload de camadas
O po de recurso mais importante no GeoNode é a Camada . Uma camada representa
informações espaciais para que possam ser exibidas dentro de um mapa.
Para entender melhor o que estamos falando, faça o upload da sua primeira camada.
A página Upload da camada pode ser acessada no link Upload Layer do menu Data na barra
de navegação.

Link para Upload de Camadas
Há também um botão Upload Layers na página Layers .

Botão para Upload de Camadas
A página Upload de camadas é semelhante à da imagem abaixo.

A página Upload de camadas
Através do botão Escolher arquivos , você pode selecionar arquivos do seu disco, veriﬁque se
são dados espaciais válidos de varredura ou vetor. Você também pode alterar as
conﬁgurações padrão de Permissões (consulte Alteração das permissões da camada para obter
mais informações sobre como deﬁnir permissões).
Selecione o conjunto de caracteres e clique em Carregar arquivos para iniciar o processo ou
clique em Limpar para remover todos os arquivos carregados da página.

Upload de Shapeﬁle
Neste exemplo, o

roads

ESRI Shapeﬁle, com todos os seus arquivos obrigatórios ( .shp , .shx ,

.dbf e .prj ), foi escolhido. Uma barra de progresso mostra a operação realizada durante o
upload da camada e alerta quando o processo termina. Quando o processo terminar, clique
em Informações da camada para veriﬁcar se a camada foi carregada corretamente.
 Nota
Há muitos conjuntos de dados espaciais gratuitos disponíveis na Internet. Neste exemplo,
uma extração do mapa de estradas do centro da cidade de Berlim a par r do conjunto de
dados BBBike extrai o OpenStreetMap .

Nos próximos parágrafos, você aprenderá como criar uma camada do zero, como deﬁnir
permissões, como explorar as propriedades da camada e como editá-las.

