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PROLOGO
Esta guía pretende servir de axuda ás persoas encargadas de catalogar información de ámbito xeográfico,
coa finalidade de facilitar o seu acceso polos usuarios a través de catálogos en entornos web.
Os metadatos describen o contido, a calidade, a condición e outras características dos datos, facilitando
aos usuarios facer unha valoración do axeitamento dos datos aos seus requerimentos.
A Xunta de Galicia por medio do IET (Instituto de Estudos do Territorio) está a xestionar a súa IDEG
(Infraestrutura de Datos Espaciais de Galicia). Os metadatos xerados pola IDEG están a disposición no
catálogo http://xeocatalogo.xunta.es

Normas
A Ley 14/2010 de 5 de Julio sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en
España (LISIGE) [1], establece que as Administracións Públicas asegurarán a creación e actualización de
metadatos para os datos xeográficos e servizos de información xeográfica contemplados nos anexos I, II e
III da citada ley.
A creación dos metadatos deberá estar de confomidade coas normas de execución da Directiva
2007/2/CE (INSPIRE) [2].
O perfil de metadatos contemplado nesta directiva está baseado na Norma ISO 19115:Metadata [3]. Neste
senso, empregaremos o perfil ISO 19115 da aplicación CatMDEdit [4] para cumplimentar o noso perfil
de metadatos, de este xeito cumpriremos coas especificacións da ISO19115, de INSPIRE e cos
requerimentos do Núcleo Español de Metadatos (NEM v1.1) [5] establecidos polo grupo de traballo da
Infraestructura de Datos Espaciales de España(IDEE) [6].

Metadatar con CatMDEdit
Utilizamos CatMDEdit por que é un software de código aberto que permite a xestión de metadatos da
información xeográfica. Proporciona ferramentas que facilitan a creación, manipulación e publicación dos
metadatos
CatMDEdit pode descargarse da dirección http://catmdedit.sourceforge.net.
Existen unha serie de indicacións que consideramos relevantes á hora de afrontar a cumprimentación dos
metadatos:
•

¿Qué información podemos metadatar?
Ainda que nun principio ten cabida metadatar calquera tipo de información centrarémonos sobre
os datos de tipo xeográfico.
Recoméndase empezar por datos actuais, recentes ou más solicitados e empezar polas series ou
produtos para ir afrontando posteriormente os conxuntos de datos en caso de considerarse
necesario.
Con carácter xeral os metadatos son creados e actualizados polos organismos produtores ou
responsables da información polo que NON SE DEBEN MODIFICAR METADATOS
ORIXINAIS.
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¿Qué perfil cumplimentaremos?
Para cumprimentar os metadatos situarémonos na pestana do perfil ISO19115 [3] e navegaremos
ó través das diferentes fichas de cores; cada cor indica o grao de obrigatoriedade que ten cada
ficha dentro do perfil

•

¿Qué campos cumplimentaremos?
As etiquetas que se deben cumplimentar están descritas neste documento e débense entender
como o perfil do NGM (Núcleo Galego de Metadatos), existindo a posibilidade de ampliar o
contido de outros campos que consideremos necesarios.

•

Cómo validar os metadatos
Unha vez cumplimentados os diferentes campos no perfil ISO19115 [3], podemos validar o
cumprimento dos diferentes perfis activando a celda de validación. En caso de non cumplir as
condicións de validación tornaránse vermello os textos das fichas que deberemos revisar e
arranxar.

•

Cómo exportar o arquivo xml
Unha vez realizado o proceso de cumplimentación e validación dos metadatos faremos a
exportación do arquivo xml. Este arquivo serviranos como arquivo de intercambio entre a
aplicación CatMDEdit [4] e a aplicación de busca na web.
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EXPLICACIÓN DA GUÍA
A guía ten tres partes diferenciadas:
•
•
•

Acción: Descrición de comandos básicos de CatMDEdit.
Etiqueta: Cada metadato analizado individiualmetne.
Anexo: Descrición concreta dalgunhas ferramentas para a cumprimentación dos metadatos.

EXPLICACIÓN DUNHA FICHA DE ETIQUETA
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1.

Código interno de CatMDEdit para localizar unha etiqueta e poder relacionala dentro de toda a
estrutura.

2.

Nome da etiqueta.

3.

Definición sinxela da etiqueta.

4.

Gráfico captura de pantalla da aplicación CatMDEdit para cada etiqueta. Sinalando en cor
vermella aquelas etiquetas e subetiquetas que se deberán cumplimentar.

5.

Esquema en árbore das etiquetas e subetiquetas que se deberán cumplimentar precedidas do seu
código interno de CatMDEdit.

6.

Descrición concreta daquelas etiquetas e subetiquetas que necesitan algún tipo de aclaración.

7.

Resaltamos en vermello aquelas notas consideradas recomendacións importantes.

NOTAS
CatMDEdit non ten versión en galego, polo que as etiquetas, subetiquetas e capturas de pantalla están en
castelán.
Os gráficos de captura de pantalla para aquelas etiquetas que non teñen subetiquetas visualizaranse no
grupo raiz.
Unha plantilla de CatMDEdit é un metadato que ten cumprida a parte común dunha Serie ou Conxunto de
datos que imos a metadatar.
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ACCIÓN
Crear novo Metadato
PROCESO

(2) Identificador del fichero se explicará na ficha da páxina 19.

Pulsamos sobre o novo metadato e abrirase.
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ACCIÓN
Importar Metadato
PROCESO

O metadato a importar ten que ter formato xml.

Hai que confirmar que o metadato se
cargou correctamente.
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Pulsamos sobre o metadato e abrirase.
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ACCIÓN
Exportar Metadatos
PROCESO

Sinalamos o metadato que queremos exportar

Hai que confirmar que o metadato se
exportou correctamente.
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ACCIÓN
Utilización de Plantillas
PROCESO
1.- Crear Nova plantilla

(2) Identificador del fichero se explicará na ficha da páxina 19.

Cumplimentarase como un metadato
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2.- Inserir novo Metadato utilizando Plantilla.

(2) Identificador del fichero se explicará na ficha da páxina 19.
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3.- Localización das Plantillas no CatMDEdit.
CatMDEdit almacena as Plantillas no seguinte directorio:
…\CatMDEdit\repository\templates
Cada plantilla se garda como un fichero *.xml
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ACCIÓN
Xestión de Repositorios
PROCESO
Un repositorio defínese nesta aplicación como unha fonte de almacenamento onde se almacenan os
metadatos asociados a estes

Xestor de Repositorios

a)

Crear repositorios de metadatos

Esta obra está baixo unha licenza de Creative Commons

16

Infraestrutura de Datos Espaciais de Galicia (IDEG)

Xunta de Galicia

b) Eliminar repositorios de metadatos

(2) Seleccionamos o repositorio que queremos eliminar

c) Ver e editar a descrición do repositorio

Editamos, engadimos os campos que necesitemos e gardamos
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ETIQUETA
(2) Identificador del fichero.
DEFINICIÓN
Identificador único para o ficheiro de Metadatos.

GRÁFICO

COMENTARIO
Recoméndase establecer un sistema de códigos que permita a creación de identificadores únicos para cada
un dos arquivos de Metadatos que se vaian creando.
Proponse establecer unha cadea de carácteres formada por códigos, acrónimos e números, que teña a
seguinte estrutura:
Código do país_Nome do organismo_Nome do produto_Data de creación do Metadato_Identificador
interno_Nome da unidade.
Nota: recoméndase que toda esta cadea será continua, así como o uso de maiúsculas, utilizar acrónimos e
abreviaturas sempre que sexa posible.
Os valores aos que fai referencia a devandita cadea son:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

País, código do país ou comunidade autónoma que elabora o ficheiro de Metadatos. (España=
ES) (Galicia=GLG).
Organismo que crea o ficheiro de Metadatos: intentarase utilizar acrónimos ou abreviaturas
cando os nomes sexan demasiado longos. (SITGA) [7].
Nome da Serie ou Produto que estase metadatando (acrónimo que sirva para identificarla).Si
estase metadatando o Metadato da serie, porá no campo Produto o valor "Serie", se o que se está
metadatando é un proxecto se o nome do proxecto (SIOSE).
Data de referencia do dato. Ano-mes-dia (20110210), Ano-mes (201102), Ano (2011).
Identificador interno definirao cada organización e estará composto, en xeral dunha cadea de
carácteres ou números que cada organización considere oportunos. (1123).
Nome da unidade, se o nome é moi longo pódese resumir utilizando un acrónimo e pódese
incluír a extensión.

Este Metadato só ten a función de nomear un arquivo e establecer unha organización de todos os nosos
arquivos de Metadatos, é para uso interno dentro da organización.

Esta obra está baixo unha licenza de Creative Commons

19

Infraestrutura de Datos Espaciais de Galicia (IDEG)

Xunta de Galicia

ETIQUETA
(3) Idioma.
DEFINICIÓN
Idioma usado para documentar os Metadatos.

GRÁFICO

COMENTARIO
Recoméndase consultar la Norma ISO 639-2 [8] que establece un código para cada idioma. CatMDEdit
ten un selector de idiomas, de maneira que non se introduce por código. Se cumplimentara:
•

glg: galego.

Esta obra está baixo unha licenza de Creative Commons

20

Infraestrutura de Datos Espaciais de Galicia (IDEG)

Xunta de Galicia

ETIQUETA
(4) Conjunto de carácteres.
DEFINICIÓN
Nome completo da norma de codificación de carácteres usada polo conxunto de Metadatos.

GRÁFICO

COMENTARIO
Este elemento refírese a unha estandarización para que as linguaxes poidan ser codificados permitindo o
seu uso informático. Os protocolos de Internet necesitan que se estableza unha codificación para poder
introducir os textos.
Recoméndase utilizar a codificación (utf8): "8-bit variable size UCS Transfer Format, base on ISO/IEC
10646". [9]
CatMDEdit ten un selector.
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ETIQUETA
(6) Nivel jerárquico.
DEFINICIÓN
Subconxunto de datos ao que se refiren estes Metadatos.
No Reglamento Nº 1205/2008 de INSPIRE [10] identifícase o elemento de Metadatos 1.3 "Tipo do
recurso", que é obrigatorio e de multiplicidade 1, que toma cada un dos seguintes valores: conxunto de
datos, serie, servizo.
No caso de tomar máis dun valor, INSPIRE só considera o primeiro e debe de coincidir cun dos
anteriores.
Para o resto de posibles niveis xerárquicos (división, fenómeno, atributo, etc.) conforme a ISO 19115 [3]
este elemento é opcional.
Só faremos Conxunto de datos, Series e Servizo.

GRÁFICO

COMENTARIO
A Norma Internacional ISO 19115:2003 [3] establece unha lista controlada "MD_ScopeCode" cos
valores posibles a tomar, estes son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

001 (Atributo): A información aplícase a unha clase de atributo. (Ej.: auditorios dos ríos).
002 (Tipo de Atributo): A información aplícase a unha característica dun obxecto.
003 (Hardware de captura): A información aplícase ao hardware de captura. (Ej.: cámara
fotogramétrica, GPS, estación total).
004 (Sesión de Captura): A información aplícase a unha sesión de captura. (Ej: varrido dun
satélite).
005 (Conjunto de datos): A información aplícase ao conxunto de datos.
006 (Series): A información aplícase a unha serie. (Ej: MTN25).
007 (Conjunto de Datos no geográficos): A información aplícase aos datos non xeográficos.
(Ej: indicadores socioeconómicos).
008 (Grupo de dimensiones): A información aplícase a un grupo de dimensións.
009 (Fenómeno): A información aplícase a un obxecto. (Ej: río Arnoia).
010 (Tipo de Fenómeno): A información aplícase a un tipo de obxecto. (Ej: ríos de primeira
categoría).
011 (Tipo de Propiedad): A información aplícase a un tipo de propiedade.
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012 (Sesión de campo): A información aplícase a unha sesión de campo. (Ej: captura de datos
con GPS).
013 (Software): A información aplícase a un programa ou rutina de ordenador. (Ej: Autocad,
ArcGis, Microstation, etc).
014 (Servicio): A información aplícase á capacidade pola cal unha entidade provedora de
servizos faga dispoñible un servizo para unha entidade usuario a través dun conxunto de
interfaces que definen un comportamento, como un caso de uso. (Ej: Web Map Service).
015 (Modelo): A información aplícase a unha copia ou imitación dun obxecto existente ou
hipotético. (Ej: modelo dixital do terreo).
016 (División): A información.
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ETIQUETA
(8) Contacto.
DEFINICIÓN
Parte responsable da información de Metadatos.

GRÁFICO

COMENTARIO
Contacto. ten unha cardinalidade igual a "N", o que nos permite introducir máis dun punto de contacto
para os Metadatos cando sexa necesario.
Este elemento pretende achegar información sobre o responsable de crear os Metadatos.
La Axenda de Contactos de CatMDEdit [4] facilita encher este Metadato. No Anexo I explícase como
crear e utilizar os Contactos.
Se utilizamos a Agenda de contactos hai que ter en conta que esta non incorpora o Rol.
Débese encher:
(375) Nombre individual
(376) Nombre de la organización
(377) Nombre del cargo
(408) Información de contacto. Teléfono. Voz
(409) Información de contacto. Teléfono. Número de Fax
(381) Información de contacto. Dirección. Punto de entrega
(382) Información de contacto. Dirección. Ciudad
(383) Información de contacto. Dirección. Área administrativa
(384) Información de contacto. Dirección. Código postal
(385) Información de contacto. Dirección. País
(386) Información de contacto. Dirección. Dirección electrónica
(397) Información de contacto. Recurso en línea. Enlace
(379) Rol
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Nombre individual. É aconsellable utilizar o modelo (apelidos, nome).
Nombre de la organización. Cumplimentarase de menor a maior no rango xerárquico do organigrama da
Xunta, con maiúsculas, e con retorno de carro despois de cada departamento. Exemplo:
Web-Planeamento Urbanístico.
Servizo de Coordinación e Información Territorial.
DIRECCIÓN XERAL DE SOSTENIBILIDADE E PAISAXE.
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS.
XUNTA DE GALICIA.
Información de contacto. Teléfono. Voz. Recoméndase a utilización da nomenclatura internacional (+34)
981 542 562
Información de contacto. Teléfono. Número De Fax. Igual que na "Información de contacto. Teléfono.
Voz".
Información de contacto.Dirección. Dirección electrónica. Poranse tantas como sexa necesario para
cada contacto.
Información de contacto. Recurso en línea . Enlace. Poranse tantos como sexa necesario para cada
contacto.
Rol. Seleccionarase unha opción da lista controlada, sendo polo menos un deles "Punto de contacto"
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ETIQUETA
(9) Fecha de Creación.
DEFINICIÓN
Data en que se crearon os Metadatos.

GRÁFICO

COMENTARIO
O formato recomendado para completar a data é:
•
•
•

AAAA-MM-DD (ano-mes-día).
Se só se coñece o ano, a data a introducir será o 1 de Xaneiro dese ano.
Se se coñece ano e mes, se introducirá o día 1 dese mes e ese ano.

No caso de que se estean a actualizar os Metadatos, este campo completarase coa data correspondente á
súa actualización.
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ETIQUETA
(10) Norma de Metadatos.
DEFINICIÓN
Nome da norma de Metadatos usada.

GRÁFICO

COMENTARIO
Cumplimentarse automaticamente. ISO19115:2003 [3].
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ETIQUETA
(11) Versión de la Norma de Metadatos.
DEFINICIÓN
Versión da norma de Metadatos usada.

GRÁFICO

COMENTARIO
Se se crea unha versión de perfil propia porase a continuación e entre comas.
ISO19115:2003"XUNTA2011"
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ETIQUETA
(12) Información sobre la Representación Espacial.
DEFINICIÓN
Representación dixital da Información Espacial no Conxunto de Datos.

GRÁFICO
[A] Caso Vectorial

[B] Caso Matricial

COMENTARIO
ISO19115 contempla catro tipos de Representación Espacial: Matricial, Georreferenciable,
Georrectificado e Vectorial. Neste caso centrarémonos en dous tipos Vectorial e Matricial.
[A] CASO VECTORIAL
(176.0) Representación espacial vectorial
(184) Objetos Geométricos. Tipo de Objeto Geométrico
(185) Objetos Geométricos. Recuento de Objetos Geométricos
Objetos Geométricos. Tipo de Objeto Geométrico. O selector ofrécenos:
• Complejo
• Compuesto
• Curva
• Punto
• Sólido
• Superficie
Utilizaremos Curva, Punto ou Superficie.
Objetos Geométricos. Recuento de Objetos Geométricos. Non é de obrigada cumprimentación.
[B] CASO MATRICIAL
(157.0) Representación espacial matricial
(158) Número de dimensiones
(180) Propiedades de las dimensiones de los ejes. Nombre de la dimensión
(181) Propiedades de las dimensiones de los ejes. Tamaño de la dimensión
(182) Propiedades de las dimensiones de los ejes. Resolución
-Escala
(160) Geometría de la celdilla
(161) Disponibilidad de Parámetros de Transformación
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Número de dimensiones. Contemplaremos 2 dimensións.
Propiedades de las dimensiones de los ejes. Nombre de la dimensión. Aínda que o selector ten mais
opcións soamente trataremos Fila e Columna, facendo unha entrada por cada unha das dimensións.
Propiedades de las dimensiones de los ejes. Tamaño de la dimensión. Este parámetro indica o número
de pixeis, tanto en fila como en Columna.
Propiedades de las dimensiones de los ejes. Resolución. O selector proponnos os seguintes casos:
•
•
•
•
•

Escala
Longitud
Distancia
Ángulo
Medida

Utilizaremos Escala.
Escala. Anotaremos o tamaño de pixel (2,5) e a unidade de medida (metros).
Geometría de la Celdilla. Temos dúas opcións Área e Punto. Utilizaremos por defecto Área.
Disponibilidad de Parámetros de Transformación. Por defecto utilizaremos Sin Valor, salvo que
dispoñamos dos datos no Servizo.
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ETIQUETA
(13) Información del Sistema de referencia.
DEFINICIÓN
Descrición do sistema de Referencia Temporal ou Espacial usados no Conxunto de datos.

GRÁFICO

COMENTARIO
Recoméndase enchelo cos códigos que establece la Organización EPSG (European Petroleum Survey
Group) [11]. Esta organización define unha lista oficial de códigos para cada proxección e datum. Ver
lista de Sistemas de Referencia en:
http://spatialreference.org/
Os códigos utilizados en Galicia son:
•
•
•
•
•
•

Proxección UTM Fuso 29 ED50
Proxección UTM Fuso 29 WGS84
Proxección UTM Fuso 29 ETRS89
Coordenadas Xeográficas ED50
Coordenadas Xeográficas WGS84
Coordenadas Xeográficas ETRS89

EPSG:23029
EPSG:32629
EPSG:25829
EPSG:4230
EPSG:4326
EPSG:4258

(207) Identificador del Sistema de Referencia. Código.
Identificador del Sistema de Referencia. Código. Utilizando os códigos EPSG [11] elixiremos segundo
o cadro anterior.
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ETIQUETA
(15) Información de identificación
DEFINICIÓN
Información básica sobre el(los) recurso(s) para os que se definen Metadatos

GRÁFICO
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COMENTARIO
Dentro deste apartado analizaremos cada subgrupo por ser moi extenso.
(360) Información de identificación. Mención. Título
(394 Fecha. Fecha
(395) Fecha. Tipo de Fecha
(207) Identificador. Código
(367) Información de identificación. Mención. Parte Responsable Mencionada

Información de identificación. Mención. Título
Títulos xa existentes
Encherase colocando o título establecido para o recurso cando este xa exista, engadindo ao final a escala
ou resolución deste se o título non a contén.
Títulos novos
En caso de ter que asignar un título novo, este crearase tendo en conta a regra xeral:
Tema+ Ámbito Xeográfico + Escala
Un exemplo sería:
Mapa de España 1:2.000.000
Mapa de Cultivos e Aprovechamientos de España 1:1.000.000
Esta recomendación pode variarse para determinados produtos:
• Unidades: ámbito +escala
Folla de Madridejos 1:25000
• OrtoFoto: Ámbito + outros (cor, escala)
Ortofoto de Cataluña de color a 1:5000
• OrtoImagen: Nome do satélite + Ámbito+ resolución + outros
Ortoimagen Landsat de Andalucía de 2.5 metros en falsocolor.
• CartoImagen: Ámbito + escala.
Cartoimagen de Madrid a 1:200.000
• MDT: Tema+Ámbito + tamaño de malla.
MDT de Castellón de 25 metros.
• Toponimia: Tema+ Ámbito + escala (se se coñece)
Toponimia de Galicia 1:25.000
Fecha. Fecha. Data de referencia para o recurso mencionado. Ante o problema de datas incompletas
proponse o seguinte: se só se coñece o ano, a data será o 1 de xaneiro dese ano, se se coñece ano e mes
será o día 1 dese mes e ese ano.
Fecha. Tipo de fecha. Utilizaremos o selector.
Identificador. Código. Poremos o mesmo identificador que no recurso "(2) Identificador del fichero". O
Código é obrigatorio en Series e Conxunto de Datos dentro do perfil INSPIRE.
Información de identificación. Mención. Parte Responsable Mencionada. Nome e cargo da persoa e
organización responsable do recurso. Neste caso utilizaremos a axenda de contactos de CatMDEdit [4]
"ANEXO I" e encherémolo da mesma forma que no apartado "(8) Contacto".
Se utilizamos a Agenda de contactos hai que ter en conta que esta non incorpora o Rol.

(25) Información de identificación. Resumen
Información de identificación. Resumen. Breve resumo descritivo do contido e características do
recurso(s).
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(26) Información de identificación. Propósito
Información de identificación. Propósito. Pequena descrición sobre o uso do recurso. O obxectivo deste
elemento é contestar á pregunta: ¿Para que foron creados os datos?. Recoméndase non escribir textos
amplos, intentar resumir no posible.
(27) Información de identificación. Créditos
Información de identificación. Créditos. Recoñecemento a aqueles que contribuíron á creación do
recurso(s). Recoméndase encher o nome de cada unha das organizacións que achegaron información,
axuda ou financiamento para a creación do recurso.
Este elemento ten unha cardinalidade 'N'.
(29)Información de identificación. Punto de contacto
Información de identificación. Punto de contacto. Identificación da persoa ou persoas e as súas
organizacións relacionadas co recurso. Neste caso utilizaremos a axenda de contactos de CatMDEdit [4]
"ANEXO I" e encherémolo da mesma forma que no apartado "(8) Contacto".
Se utilizamos a Agenda de contactos hai que ter en conta que esta non incorpora o Rol.
(53) Información de identificación. Descripción de Palabras Clave. Palabra clave
(360) Nombre del Thesauro. Título
(394) Fecha. Fecha
(395) Fecha. Tipo de Fecha

Información de identificación. Descripción de Palabras Clave. Palabra clave. Utilízanse para describir
unha temática ou un recurso. Recoméndase que sexan extraidas de thesaurus (vocabulario controlado e
dinámico, composto por termos que teñen entre eles relacións semánticas e xenéricas e que se aplica a un
dominio particular de coñecemento [ISO 2788:1986]) [12]
A utilización de palabras clave extraidas dun thesaurus facilitará as buscas nos catálogos de Metadatos.
As palabras clave pódense clasificar segundo temas, lugares, tempo, etc. que corresponden aos datos que
se atopan localizados na ferramenta que utilicemos para crear os Metadatos, por exemplo, a ferramenta
CatMDEdit [4] presenta unha ampla lista de Thesaurus entre os que se recomenda:
•
•
•

GEMET: [13] Thesaurus sobre recursos ambientais desenvolvido por la Agencia de Medio
Ambiente. http://www.eionet.eu.int/GEMET
AGROVOC: [14] Thesaurus para a clasificación de recursos de información xeográfica ( con
especial énfase en agricultura) que foi creado por Foof and Agriculture.
http://www.fao.org/agrovoc/
INSPIRE_Spatial Data Themes: [15] thesaurus que recolle as temáticas incluídas nos anexos I,
II e III da proposta de directiva INSPIRE. http://inspire.jrc.it

Este elemento ten unha cardinalidade 'N'. El Reglamento Nº 1025/2008 de INSPIRE [10] require que se
achegue como mínimo unha palabra clave do Tesaruro Multilingue Europeo para o Medio (GEMET) [13]
que describa o tema dos datos espaciais correspondentes segundo a definicións dos anexos da Directiva
2007/2/CE.
Tamén se recomenda incluír palabras claves de thesaurus de lugares e doutros thesaurus de temas:
Agrovoc e INSPIRE.
Os Thesaurus nos dicionarios non aparecen en Galego. Activando unha nova “Palabra clave” no punto do
código “(53) Información de identificación. Descripción de Palabras Clave. Palabra clave”, poñeranse
todas aquelas que non coincidan na súa gramática co castelán.

O uso do Repositorio de Thesauros de CatMDEdit descríbese no ANEXO II.
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Nombre del Thesauro. Título. Énchese automaticamente ao facer uso do Repositor de Thesauros de
CatMDEdit.
Fecha. Fecha. Énchese automaticamente ao facer uso do Repositor de Thesauros de CatMDEdit.
Fecha. Tipo de Fecha. Énchese automaticamente ao facer uso do Repositor de Thesauros de CatMDEdit.

(35) Información de identificación. Constricciones sobre el recurso
(68) Constricciones sobre el recurso .Información de Constricciones Legales. Limitación de
Uso
Información de identificación.Constricciones sobre el recurso. Existen tres tipos: Constricións Legais,
Constricións de Seguridade e Otras Constricciones. Recoméndase utilizar soamente a Legal.
Constricciones sobre el recurso. Información de Constricciones Legales. Limitación de Uso. Descrición
dos termos legais nos que se basea a limitación de uso do recurso.
(37) Información de identificación. Tipo de Representación espacial
Información de identificación. Tipo de Representación espacial. Dentro das opcións que nos presenta o
selector elixiremos soamente:
•
•

Malla. Datos raster.
Vector. Datos vectoriais (puntos, liñas, áreas).

(38) Información de identificación. Resolución Espacial
(57) Escala equivalente. Denominador
(38) Información de identificación. Resolución Espacial
(61) Distancia . Distancia

Información de identificación. Resolución Espacial. Temos dúas opcións Escala equivalente para datos
vectoriais e Distancia para datos Raster.
Escala equivalente. Denominador. Terémolo cando activemos anteriormente Escala equivalente e o dato
a encher fai referencia ao denominador da escala.
Distancia . Distancia. Terémolo cando activemos anteriormente Distancia e o dato a encher é numérico,
na parte inferior do cadro teremos que incluír a unidade de medida á que fai referencia do dato. De forma
xeral utilizaremos metros.
(39) Información de identificación. Idioma
Preténdese documentar o idioma dos textos que aparecen no recurso, que pode conter datos en varios
idiomas e en consecuencia é necesario indicalo. En caso de non existir información textual no recurso
recoméndase Galego "glg"
No caso que o idioma a documentar non se atope na devandita norma, é posible documentalo
literalmente.
Este elemento ten unha cardinalidade "N", o que nos permite introducir máis dun idioma, en caso de que
o recurso efectivamente presente máis dun idioma.
Información de identificación. Idioma. Encherase segundo criterios do apartado "(3) Idioma".
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(40) Información de identificación. Conjunto de caracteres
O criterio é o mesmo que seguimos no apartado "(4) Conxunto de carácteres".
(41) Información de identificación.Categorías de Temas
Tema(s) principal(es) do conxunto de datos. É un elemento fundamental a ter en conta nas buscas que se
realicen sobre os Metadatos segundo a temática dos datos que describen.
001 (Agricultura): Cría de animais e / ou cultivo de plantas.
002 (Biota): Flora e fauna no medio natural.
003 (Límites): Descricións legais do terreo.
004 (Atmosfera climatología e Meteorología): Procesos e fenómenos da atmosfera.
005 (Economía): Actividades económicas, condicións e emprego.
006 (Elevación): Altura sobre ou baixo o nivel do mar ou o elipsoide.
007 (Medio): Recursos ambientais, protección e conservación.
008 (Información Neocientífica): Información pertencente ás ciencias da terra.
009 (Salud): Servizos de saúde, ecoloxía humana e seguridade.
010 (Cobertura de la Tierra con Mapas Básicos e Imagenes): Cartografía básica.
011 (Inteligencia Militar): Bases militares, estruturas, actividades.
012 (Aguas Interiores): Obxectos de auga interior, sistemas de drenaxe e as súas características.
013 (Localización): Información posicional e servizos.
014 (Océanos): Obxectos e características das augas salgadas (excluíndo as augas interiores).
015 (Plan Catastral): Información usada para tomar as accións máis apropiadas para o uso futuro da
terra.
016 (Sociedad): Características da sociedade e as culturas.
017 (Estructuras): Construcións feitas polo home.
018 (Transporte): Medios e axudas para transportar persoas e mercadorías. .
019 (Redes de subministro): Redes de auga, de enerxía, de retirada de residuos, de infraestrutura de
comunicacións e servizos.
Este Elemento ten unha cardinalidade "N", o que nos permite introducir máis dunha categoría do tema do
conxunto de datos.
(45) Información de identificación. Extensión
(336) Elemento geográfico
(337) Elemento temporal
(351) Extensión
Período de Tiempo
-Inicio. Posición temporal
-Inicio. Identifier
-Fin. Posición temporal
-Fin. Identifier
-Identifier
(337) Elemento temporal
(351) Extensión
Instante de Tiempo
- Posición temporal
- Identifier

Elemento geográfico. Este elemento representa o espazo xeográfico cuberto polos datos. Defínese
mediante unha caixa envolvente o límite do recurso, no mesmo sistema de referencia que teña o recurso:
•
•
•
•

Lonxitude oeste: coordenadas xeográficas expresadas en graos decimais, positivo ao leste.
Lonxitude este: coordenadas xeográficas expresadas en graos decimais, positivo ao leste.
Latitude norte: coordenadas xeográficas expresadas en graos decimais, positivo ao norte.
Latitude sur: coordenadas xeográficas expresadas en graos decimais, positivo ao norte.
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Recoméndase que as coordenadas que se introduzan para definir o espazo xeográfico sexan xeográficas e
que a orixe de lonxitudes sexa a Meridiana de Greenwich e o de latitudes o Ecuador.
Se o elemento xeográfico comprende toda a comunidade autónoma de Galicia os datos a introducir
obrigatoriamente son:
Lonxitude Oeste:
Lonxitude Este:
Latitude Norte:
Latitude Sur:

-9,30118972
-6,73380666
43,78996166
41,80747527

O número de decimais significativos das coordenadas definirase mediante o seguinte criterio:
•
•

Dous decimais para escalas pequenas (1:250.000)
Seis decimais para escalas medias e grandes (1:25.000)

O selector de Elemento Xeográfico ofrécenos tres opcións:
•
•
•

Rectángulo envolvente geográfico
Descrición geográfica
Polígono envolvente

Utilizaremos Rectángulo envolvente geográfico. Unha vez seleccionado, na parte inferior do cadro temos
como opción capturar os datos dun ficheiro, mediante o Editor Específico. Veremos a súa utilización no
ANEXO III.
Elemento temporal
Extensión. Data e tempo para o conxunto de datos. O selector ofrécenos catro opcións:
•
•
•
•

Estafe Node
Estafe Edge
Período de Tiempo
Instante de Tiempo

Utilizaremos Período de Tiempo ou Instante de Tiempo
- Período de Tiempo
Inicio. Posición temporal. Utilizaremos o mesmo criterio e nomenclatura que no apartado "(9) Fecha de
Creación"
Inicio. Identifier. É un campo texto. Exemplo: " captura"
Fin. Posición temporal. Utilizaremos o mesmo criterio e nomenclatura que no apartado "(9) Fecha de
Creación"
Fin. Identifier . É un campo texto. Exemplo: “ captura"
Identifier. Descrición do tipo de data ao que fan referencia o inicio e o fin. Ejemplo: "Período de
captura".
- Instante de Tiempo
Posición temporal. É unha data co mesmo criterio de formato e nomenclatura que en "(9) Fecha de
Creación" Exemplo: "2010-02-1".
Identifier. É un campo texto. Exemplo: " Publicación"
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ETIQUETA
(17) Información de Distribución
DEFINICIÓN
Informa sobre o distribuidor e as opcións para obter o recurso.

GRÁFICO

COMENTARIO
Este elemento resulta especialmente útil para dar a coñecer aos usuarios os distintos formatos nos que os
datos poden ser adquiridos.
Recoméndase incluír todos os formatos de transferencia en que os datos se atopan dispoñibles, incluíndo:
•
•

Nombre del formato: non é necesario introducir todos os ficheiros asociados a un formato, por
exemplo, se temos un SHP ( componse dos ficheiros: SHP, DBF, SHX..) só é necesario
introducir "SHP" como nome do formato.
Versión: introdúcese a versión do formato.

(271) Formato de distribución
(285) Formato de distribución. Nombre
(286) Formato de distribución. Versión
(272) Distribuidor
(280) Distribuidor. Contacto del Distribuidor

Formato de distribución. Nombre. Temos que tomar unha opción do selector. (ECW - ERMapper
Compress Wavelets).
Formato de distribución. Versión. Sinalar a versión utilizada. (ER Mapper 7.1). Cando se coñeza porase
a versión do formato de arquivo, no caso contrario poremos a versión do software coa que se xerou o
arquivo.
Distribuidor. Contacto del Distribuidor. Neste caso utilizaremos a axenda de contactos de CatMDEdit
[4] e encherémolo da mesma forma que no apartado "(8) Contacto" ANEXO I. Polo menos teremos un
rol de "Distribuidor".
Tanto en Nome coma en Distribuidor poremos tantas entradas como sexan necesarias.
Se utilizamos a Agenda de contactos hai que ter en conta que esta non incorpora o Rol.
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ETIQUETA
(18) Información sobre Calidad de los datos
DEFINICIÓN
Proporciona unha descrición global da calidade do recurso.

GRÁFICO

COMENTARIO
(139) Ámbito. Nivel
(83) Linaje. Declaración
(87) Paso en el proceso. Descripción
(90) Paso en el proceso. Procesador
(93) Fuente. Descripción

Ámbito. Nivel . Permite descubrir o ámbito do que se realizou o estudio da calidade.
Non ten por que coincidir co ámbito xeral do conxunto de datos, xa que pode darse o caso que só se
realizara o estudio de calidade, por exemplo, duns determinados atributos ou dunha determinada zona.
As opcións que temos son as mesmas que no apartado "(6) Nivel gerárquico".
Linaje. Declaración. Explicación xeral do proceso produtivo. Recoméndase encher este ítem cunha
descrición o máis detallada posible, en canto a fontes de datos e procesos realizados. Se se descoñece a
liñaxe dun conxunto de datos, por ser moi antigo, de orixe descoñecida ou pouco clara, recoméndase
utilizar o valor por defecto: "non dispoñible".
Cando esteamos a crear Metadatos de "Conxuntos de datos" ou " series" a declaración é obrigatoria
enchela, no resto dos casos é opcional.
Paso en el proceso. Descripción. Información sobre un evento no proceso de creación dos datos
especificados. Recoméndase documentar cada un dos pasos do proceso de produción do modo máis
exhaustivo e detallado posible, describindo métodos aplicados, criterios asumidos, metodoloxías
adoptadas, algoritmos usados, software utilizado, etc. Poranse tantos pasos como sexan necesarios.
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Paso en el proceso. Procesador. É aconsellable, dado que non sempre é o mesmo suxeito ou organismo o
que realiza o proceso. Utilizaremos a Agenda de contactos de CatMDEdit. ANEXO I.
Se utilizamos ala Agenda de contactos hai que ter en conta que esta non incorpora o Rol.
Fuente. Descripción. Recoméndase describir a fonte ou fontes de información utilizadas de modo que
poidan identificarse claramente e sen equívocos e incluíndo unha descrición que defina as súas principais
características. Se se descoñece a fonte dun conxunto de datos, recoméndase utilizar o valor por defecto ":
non dispoñible ".
Para describir as fontes correctamente deberase incluír: título, escala, descrición dos datos, organismo,
produtos.
Este elemento debe encherse obrigatoriamente se a "declaración" e os "pasos do proceso" non foron
documentados, aínda que é recomendable enchelo para realizar unha documentación máis completa.
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ANEXO I. AXENDA DE CONTACTOS EN CATMDEDIT
1.- Crear ou editar a Axenda de Contactos

1.1.- Insertar novo rexistro:
Escribir unha identificación para o contacto
Seleccionar o idioma
Seleccionar si se trata dunha persoa, organización ou grupo

1.2.- Editar un rexistro:
Seleccionamos o rexistro
Pulsamos Editar
Enchemos os campos cos datos da persoa, organización ou grupo para o que traballa,
dirección postal, teléfono/fax, correo electrónico, etc.
Para diferenciar o teléfono voz do telefono fax na axenda de contactos temos que
utilizar a seguinte nomenclatura:
o tel: +34 981 542 562
o fax: +34 981 545 846
Isto só é aplicable á axenda de contactos, se se enche directamente en CatMDEdit
existen as dúas opcións.

Esta obra está baixo unha licenza de Creative Commons

41

Infraestrutura de Datos Espaciais de Galicia (IDEG)

Xunta de Galicia

1.3.- Gardar
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2.- Utilización da Axenda
Cando teñamos o item Contacto, Punto de contacto…,
empregando a nosa axenda de contactos:

podemos cumplimentar a información

3.- Localización dos contactos no CatMDEdit.
CatMDEdit coloca os contactos no directorio:
...\CatMDEdit\repository\contact
Cada contacto se garda como un fichero *.rdf
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ANEXO II. USO REPOSITORIO THESAUROS EN CATMDEDIT
Engadir palabras clave empregando o selector de thesauros

Seleccionar dicionario e atopar a palabra mediante a pestana de Arbol, Lista ou Busqueda.
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DICCIONARIOS

ADLFTT: TYPE: Inglés

AGROVOC: THEME: Español, Inglés, Francés

GEOLocation: PLACE: Francés, Inglés, Polaco

CEODiscipline: THEME: Francés, Inglés, Polaco
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EUROVOC 4.1: THEME: Español, Inglés,
Checo, Francés, Portugués

EuropeanTerritoralsUnits: PLACE: Español,
Francés

GCMD: THEME: Español, Inglés,
Francés, Polaco, Catalán

GEMET: THEME: Español, Inglés,
Francés, ....
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INSPIRE_SpatialDataServicesClassification:
THEME: Gallego, Español, Inglés, Francés, ….

INSPIRE_SpatialThemes: THEME: Español,
Inglés, Francés, ….

ISO3166: PLACE: Español, Inglés,
Francés

SBAEuroGEOSS: THEME: Español,
Inglés, Francés…
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URBISOC: THEME: Español

WebServicesSpecification: THEME: Inglés
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ANEXO III. SELECCION DA POSICIÓN XEOGRAFICA
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OPCIÓN A: Selección no mapa do mundo de CatMDEdit.

OPCIÓN B: Selección dun arquivo shp coa extensión do dato.

En calquera das dúas opcións anteriores, unha vez teñamos o mapa hai que seleccionar a zona que
queremos coa seguinte ferramenta, o selector de coordenadas:
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