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Visualização de Informação — 2012/2013 
 

 

Propostas para o 1º Trabalho — OpenGL 
 

 

*** Data limite para a entrega: 2 de Maio de 2013 *** 

 

 

Objectivo 

 

Desenvolver uma aplicação em OpenGL que, com base em informação lida a partir de ficheiro, 

faça a sua visualização usando os métodos de visualização mais habituais em 2D ou 3D, isto é, 

usando gráficos de linhas, de áreas ou de barras, coordenadas paralelas, etc. 

 

Deverão ser disponibilizadas funcionalidades mínimas de interacção permitindo, por exemplo, 

a selecção dos conjuntos de dados e/ou do tipo de representação usando menus e o teclado. 

 

Atendendo ao tema de trabalho escolhido e às visualizações geradas, pretende-se também que 

seja efectuada alguma análise dos dados e obtidas algumas conclusões. 

 

Metodologia  

 

O trabalho pode ser realizado individualmente ou em grupos de dois alunos. 

 

Cada grupo deverá seleccionar um tema de trabalho de entre as várias propostas seguintes. E 

comunicar a sua escolha ao Prof. Joaquim Madeira.  

 

Em alternativa, podem ser-lhe apresentadas propostas de trabalho. 

 

Os tipos de visualizações a implementar deverão ser discutidos com o Prof. Joaquim Madeira 

antes da sua implementação.  

 

Além do código, é pedida a cada grupo de alunos a entrega de uma apresentação do trabalho 

(PDF), descrevendo os aspectos principais quer da aplicação desenvolvida quer da análise 

efectuada. 

 

Em data a combinar cada grupo efectuará, posteriormente, a apresentação do seu trabalho e uma 

demonstração da aplicação desenvolvida. 

 

Atenção 

 

A aplicação desenvolvida deverá ser original. Além dos ficheiros distribuídos nas aulas 

práticas, poderão ser utilizados (pontualmente) algum código ou bibliotecas existentes, desde 

que esse facto seja claramente referenciado no código e na apresentação.  

 

Trabalhos que utilizem grande volume de código não original, sem o referenciar 

explicitamente, serão anulados. 
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Fontes de informação 

 

É possível obter dados sobre variados temas a partir de repositórios on-line. Por exemplo: 

 

 PORDATA — http://www.pordata.pt 

 

 Instituto Nacional de Estatística, Portugal — http://www.ine.pt 

 

 Eurostat — http://ec.europa.eu/eurostat 

 

 United States Census Bureau — http://www.census.gov 

 

Propostas de trabalhos 
 

Dados disponíveis no site da PORDATA. 

 

1. População — Pirâmides Etárias: apresentar os dados com uma distribuição etária em 

intervalos de 5 anos ou de 15 anos. E apresentar eventuais previsões disponíveis. 

 

2. População — Gráficos de Áreas: apresentar os dados por género, por estado civil, etc. 

E com uma distribuição etária em intervalos de 5 anos ou de 15 anos. 

 

3. População — Imigrantes: apresentar dados totais, por país de proveniência, etc.  

 

4. Ensino — Escolaridade da população 

 

5. Ensino — Alunos por sistema de ensino 

 

6. Ensino — Diplomados do Ensino Superior 

 

7. Emprego — População empregada: apresentar dados totais e relativos, por género, por 

grupo etário, por escolaridade concluída, etc. 

 

8. Emprego — População desempregada: apresentar dados totais e relativos, por género, 

por grupo etário, por escolaridade concluída, etc. 

 

9. Ciência e Tecnologia — Publicações científicas 

 

10. Ciência e Tecnologia — Tráfego telefónico nacional 

 

11. Ciência e Tecnologia — Utilização do computador e da Internet 
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