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Objectius del projecte (I) 

Adaptar un catàleg per organitzar i 
gestionar les metadades i facilitar la seva 
cerca. 

 

Analitzar les metadades per determinar el 
format d'aquestes i saber com usar-les. 

 

 



Objectius del projecte (II) 

 

Crear una interfície d’usuari amb un 
disseny amigable, senzilla i intuïtiva. 

 

Adaptar el visor d'una aplicació per 
visualitzar les capes cercades sobre la 
cartografia. 

 



Comparació d'alternatives 

 

 

 
GeoNetwork 

 

vs 

 

Model de  

dades propi 



Justificació de la selecció 

     Raons per a seleccionar GeoNetwork: 

 

 Ajuntar BBDD i petició d'informació de metadades 

 Funcions predissenyades 

 Estalvi de temps 

 Fàcil de transportar i organitzar 

 Disposa d'una API de suport 



 Anàlisi de les metadades 

La DGPC 

organitza les 

metadades segons 

dos perfils ISO, 

que proporcionen 

les normes per 

implementar-les. 

 

 

 

 

 



Perfil de la DGPC 

Aquest perfil compleix les normes de la ISO 19139 

per usar des de Geonetwork. 

 

Conté tots els  camps  

necessaris per Protecció Civil. 

 

Manté la uniformitat  

al crear i exportar metadades. 

 



Què és GeoNetwork ? 

  

Què permet fer ?  

 

Quina tecnologia utilitza? 

 



Personalització de GeoNetwork 

La interfície de GeoNetwork amb les modificacions 

visibles realitzades.  

Principals, no les úniques. 
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Interfície 

Canvis: 

                          Cerca simple. 

                Disposició de la interfície. 

                El Banner. El més visible.  

 

 

 

 

 

 



Links i idioma 

Enllaços directes a  

diverses funcions. 

 

Traducció i adaptació de  

l'idioma seleccionat. 



Arbre de categories 
 

Per facilitar la cerca de 

metadades, es va crear aquest 

arbre.  

 

S'hi poden consultar les 

associades a cada categoria. 



Resultats 

Encàrrec: Millorar la gestió de les metadades. 

Satisfacció. 

Web de la DGPC intuitiva i de fàcil ús. 

Cerces ràpides i simples. 

Més informació i 'amistosa' amb l'usuari. 

GeoNetwork: Millora gestió de metadades. 

 

 

 



Conclusions 

Objectius assolits.  

Ús satisfactori de la DGPC. 

. 

Conèixer i dominar Geonetwork. 

Projecte acabat, pero a continuar... 
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