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Söka metadata
Länsstyrelsernas geodatakatalog är en söktjänst som du kan använda för att leta efter geodata av
olika slag som vi på länsstyrelserna har tillgång till.
Geodatakatalogen innehåller bara metadata och länkar. Geodata ligger lagrat separat.

Skärmbilden är indelad i tre delar:
Sökpanel - för att söka via fritext, karta och förval
Grupperingsval - för att skära/gruppera informationen på attribut såsom organisation eller status
Resultatlista - där resultatet visas och kan filtreras och sorteras

Sökpanel
Under sökpanelen kan du söka efter data och tjänster som finns i geodatakatalogen.
Dina sökträffar kommer att visas i resultatlistan
Du har fem olika sökmöjligheter:






Fritext
Geografi
Ämnesområde
Ansvarig
Datum

Fritextsökning
För att söka brett i metadatat så använd fritextsök. Sökningen
kommer då att ske på metadatafälten beskrivning,
tillkomsthistorik, kvalitet och titel. Det gör att om ordet eller
kombinationen av ord du skriver finns i beskrivningen men
inte titeln så kommer du ändå att hitta rätt. Det går att skriva
flera ord och då träffas de metadataposter som har alla orden.
Fritextsökningen sker automatiskt, så fort du börjar skriva
presenteras resultatet av inskriven text i resultatlistan.

Geografisk sökning
Med geografisk sökning kan söka antingen via text eller med hjälp av karta.

När du söker via text anger du ett sökord i "skriv namn". Resultatet av sökningen presenteras i rutan
nedanför, bocka i valt alternativ och avgränsningen visas i kartan som resultatlistan. Namn kan vara län
eller kommun.

När du gör en geografisk sökning via kartan ritar du in önskat sökområde som en polygon,
avsluta med dubbelklickning. När du ritat in ditt område sker automatiskt en sökning och resultatet
visas i resultatlistan.

Ämnesområden
Välj ett eller flera ämnesområden för att begränsa din sökning till de ämnesområden du är intresserad
av. Ämnesområden kan kombineras med andra sökfunktioner.

Ansvarig
Här kan du välja att söka efter ansvarig organisation (den som levererat datat). Till exempel
Länsstyrelsen Kalmar län.

Resursdatum
Här kan du välja vilken tidsperiod du vill ha träffar från. Datumet du söker på visar
aktualitets/referensdatum som anger när datat, dvs geodatat, senast är producerat eller senast
reviderat.

Grupperingsval
Om du väljer att arbeta i avancerad vy, kommer du mellan sökpanelen och resultatpanelen att ha
panelen Grupperingsval synlig. Med hjälp av den kan du gruppera och filtrera fram metadataposter på
ett väldigt flexibelt sätt.

Grupperingsordningen
Grupperingsordningen styr hur mappstrukturen ska se ut i grupperingsträdet. Och, det fina är att du
styr grupperingsordningen. Det finns fyra förvalda sätt att ordna mapparna, förvaltning, status,
resurstyp och ämne. När du klickar på dem så ändras hela mappstukturen så att övermappar och
undermappar blir i den ordningen som de visas i grupperingsordningsrutan.
Du kan också ta tag i en av rubrikerna och flytta den under grupperingsordning,
till exempel Ansvarig och dra den uppåt eller nedåt i ordningen för att på så sätt själv bestämma hur
grupperingsträdet ska ordnas.

Grupperingsträdet
Grupperingsträdet liknar en utforskare där du kan klicka dig nedåt i en mappstruktur. De filer som
passar under mappen du valt visas i träfflistan. Du kan kombinera detta med fritextsök och de andra
sökningsalternativen.

Exempel
Vill jag se vilka skikt av olika ämnesområden från olika länsstyrelser och som är nedladdningsbara
så kan jag välja grupperingsordningen ovan. Då kan jag lätt filtrera ut alla nedladdningsbara
datamängder inom Biologi och Ekologi från länsstyrelsen i Jönköpings län

Sökresultatslista
Sökresultatslistan är mycket dynamisk då man kan efter att ha sökt ut resultat sortera, filtrera och
hantera sökresultaten vidare.
Överst i blåa bubblor ser man sökattributen för aktuell sökning. I exemplet nedan har vi sökt ut alla
skikt för Fiskeenheten i Jönköping. Dessa bubblor kan man klicka bort för att göra sin sökning bredare
igen.

De flesta ikonerna och rubrikerna i sökträffslistan kan man hovra med muspekare för att få ytterligare
information
Från vänster så hittar vi:












Ibockningsruta för att välja fler skikt än ett
Kartikon för att visa skiktets utbredning i kartan i sökfönstret
Metadata-(i) - för att öppna skiktets metadata i ny flik.
Länkar - där man ser länkar till nedladdningsbara filer och extern information.
o Dessa ikoner är klickbara direkt i listan.
o Vill man filtrera på endast poster med tex ATOM-flöden så kan man välja det i dess
gardin
Typ - där man kan ser om det är en datamängd eller tjänst
Titel - Namnet på posten
o Man kan fritextsöka på titelnamn direkt här. Skillnad mot vanligt fritextsök är att man
endast söker i titelnamnet.
o Man kan ändra sorteringen alfabetiskt
Geometrityp - Där man kan se om skiktet är raster eller vektor och vilket vektorformat det har
Ansvarig organisation
Datum - Resursens datum, dvs senaste datumet av skapat-data, publicerat-data och revideratdata
o Här kan man filtrera på tex år (2014) eller senare/tidigare än med hjälp av större (>) än
och mindre än (<), t.ex. (>2014-01-01)

Läsa metadata
När man klickat på ”läsa metadata” i en resultatlista, eller om man klickar på ett skikts metadata i ett
webbGIS eller liknande så kommer man till läsläget av en metadatapost
Först ser man endast sammanfattningsfliken med de mest relevanta metadataattributen.
Vill man se alla metadata så klickar man på fliken "Alla metadata"
Överst ser man namn och länkar till att ladda ned posten i XML-format och utskrift
Länkar till nedladdningsbara filer, karttjänster och webbGIS finns längst ned på sammanfattningsfliken.
Vill man dela med sig av länken till posten så är den fixerad och ändras ej.

Distribution av geodata
Distribution av geodata sker genom länkar till olika
karttjänster i olika format, nedladdningsbara zip-filer och
länkar till kartskåp/webbGIS och ytterligare information.
Alla datatyper och länkar kan filtreras ut i sökgränssnittet i
kolumnen länkar.

Karttjänster
Karttjänster ger möjligheter för alla användare, geografiska
informationssystem eller webblösningar att direkt konsumera
data från länsstyrelsernas geodatalagring. Det betyder att
man alltid får det mest aktuella geodata som finns, på
smidigast möjliga sätt.

WMS
En WMS-tjänst är ett rasterformat (öppen standard) som levererar bilder från server till
klient. Objekt i WMS-tjänster kan vara klickbara och man kan därmed få attributsdata i
kartan. Dock är det ej analyserbar eller kopierbar geografisk data, dock är de mycket
snabba.

WFS
En WFS-tjänst är ett vektorformat (öppen standard) som skickar ut koordinater och
matematiska formler till klienten. Dessa är analyserbara och kopierbara i GIS-klienter.
Däremot är de lite långsammare än WMS-tjänster och inte lika vanliga.

ArcGIS MapService / FeatureService
ESRIs ArcGIS-server har flera olika karttjänstformat varav MapService och FeatureService
är de alternativ som finns som motsvarar WMS och WFS-tjänster. Dessa finns för alla
karttjänster som är av WMS eller WMF-format från Länsstyrelsen. Även dessa är
konsumerbara för andra webblösningar på tex ArcGIS-online, i OpenLayers och Leafletlösningar.

WebbGIS / Kartskåp
Man kan även söka upp webbGIS, eller webbaserade kartskåp, via geodatakatalogen.
Dessa har egen ikon och kan filtreras ut i gränssnittet.

Nedladdningsbara data
I geodatakatalogen är det framförallt shapefiler som är det nedladdningsbara geodataformatet.
Nedladdningsbara format har en baksida i och med att man laddar ned något som snabbt kan bli
inaktuellt. Därför bör man om möjligt välja karttjänster framför nedladdat format.

Shapefil
Shapefil är inte ett format enligt öppna standarder men har av olika anledningar sedan
länge blivit en defacto-standard i geodatasammanhang. Dock finns det andra format
som borde premieras framför shapefilsformatet, men alla GIS-program kan läsa
shapefiler och därmed är det ett användbart format.

ATOM-flöde
Atom är ett XML-baserat format för prenumeration av information. Varje post i
katalogen som har nedladdningsbara data har ett ATOM-flöde. ATOM-flödet innehåller
nedladdningslänken till rspektive shapefil. Man kan prenumerera på ett ATOM-flöde
med hjälp av tex en epostklient eller ett ATOM/RSS/Feed-applikation och då få
automatiska uppdateringar om det finns nya versioner av geodata att ladda ned.

Information
Finns det dokument med övrig information att ladda ned till geodatamängden så finns
det in ikon att klicka på för att ladda ned denna.

Spara och dela sökning eller träfflista
När man har gjort en sökning så kanske man vill spara resultatet eller sökningen för senare bruk.
En sökning kan delas som en länk om man vill ha en dynamisk lista/sökning att arbeta med eller
dela vidare.
Ett bra exempel kan vara en länsstyrelses poster som har med fiske att göra.
Tillkommer det ytterligare skikt som har med fiske att göra så kommer sökningen att inkludera nästa
gång den används.


En sökning som delas direkt via en länk (URL) kan sparas som favorit och lagras som
genväg eller mejlas som länk till annan person.

En träfflista av poster kan bockas i exporteras ut eller sparas som lista.



En sökträffslista som sparas som en lista i GDK blir en fixerad lista oavsett om posterna
uppdateras
En sökträffslista kan även sparas som URL och delas vidare.

Spara sökning
När man gjort en sökning kan man spara den för senare bruk via Spara sökning under Visa-menyn

När man sedan väljer Öppna sparad sökning från samma meny får man välja mellan öppna sparade
sökningar, göra den publik eller dela som länk.
Ta inte bort andras sparade sökningar.

Dela sökning
Vill man dela en sökning kan man Visa länk till sökning från Visa-menyn.
Denna länk kan sedan delas, sparas som favorit eller mejlas till annan person.

Betänk om ni vill dela en sökning externt så måste den vara gjord i den externa geodatakatalogen.

Spara träfflista
Vill man spara metadataposter till en egen lista så bockar man i de poster man vill spara.
Välj sedan Lägg till valda post(er) till lista från Visa-menyn och välj ny eller befintlig lista

Vill jag öppna en sparad lista så väljer jag Öppna sparad lista från samma meny.
får man välja mellan öppna sparade sökningar, göra den publik eller dela som länk.
Ta inte bort andras sparade listor.

Dela träfflista
Vill man dela en lista med poster med sökträffar så bockar man för dessa man vill ha med och väljer
Visa länk till valda poster från Visa-menyn.
Denna länk kan sedan delas, sparas som favorit eller mejlas till annan person.

Kända problem
Geodatakatalogen kan bete sig lite annorlunda i webbläsarna Google Chrome och Safari

