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Visualização de Informação — 2012/2013 

 

 

2º Trabalho — d3.js 

 

*** Data limite para a entrega: 16 de Junho de 2013 *** 

 

 

Objectivos 

 

Escolher um tema de trabalho que permita a visualização de dados / informação usando a 

ferramenta d3.js — por exemplo, usando conjuntos de dados que resultem de trabalho desenvolvido 

noutras unidades curriculares do MSI.  

 

Desenvolver, pelo menos, duas visualizações distintas que, com base em informação lida a 

partir de ficheiro, ilustrem claramente certas características dos dados e / ou permitam ao 

observador inferir algumas conclusões. 

 

É valorizada a utilização de representações menos comuns e a disponibilização de 

funcionalidades mínimas de interacção. 

 

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

seja efectuada alguma análise dos dados e obtidas algumas conclusões. 

 

Deve ser desenvolvida uma página Web ou um site relativamente simples, que permita 

apresentar as visualizações geradas num dado contexto — por exemplo, efectuando uma introdução, 

descrevendo os dados, apresentando as visualizações e as conclusões obtidas, etc. 

 

 

Metodologia  

 

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

 

Cada grupo deverá seleccionar autonomamente um tema de trabalho e comunicar a sua escolha 

ao Prof. Joaquim Madeira.  

 

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

antes da sua implementação.  

 

Além dos ficheiros desenvolvidos, é pedida a cada grupo de alunos a entrega de uma 

apresentação do trabalho (PDF), descrevendo os aspectos principais do trabalho efectuado. 

 

No dia 17 de Junho, às 14 horas, cada grupo efectuará, a apresentação do seu trabalho e uma 

demonstração das visualizações desenvolvidas. 

 

Atenção 

 

As visualizações desenvolvidas deverão ser originais. Poderá ser utilizado (pontualmente) 

algum código existente, desde que esse facto seja claramente referenciado no código e na 

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

explicitamente, serão anulados. 

 

 

J. Madeira — 4/JUN/2013 


