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RESUMO 

 

Permanecer na vanguarda do desenvolvimento de soluções tecnológicas para 

visualização de dados é um processo contínuo que requer o alinhamento, com as 

novas tecnologias que vão surgindo, de modo a responder da melhor forma aos 

requisitos estipulados pelo mercado. 

Compreender informação sob formato de dígitos, pode ser uma tarefa árdua se 

estes não forem representados de uma forma clara e evidente. Informações 

escondidas em números, podem ser compreendidas recorrendo ao uso de gráficos. 

 A visualização de dados não só permite aos tomadores de decisões uma 

abordagem de análise de dados mais fácil, como também permite reduzir custos, 

diminuindo horas de trabalho e, consequentemente, poderão ser tomadas decisões 

mais eficazes sobre um determinado modelo de negócio. 

 Na área de Garantia de Receita e Gestão de Fraude, a Visualização de Dados 

é uma ferramenta bastante importante para a tomada de decisões. Tendo isto em 

consideração, com este trabalho foram desenvolvidas várias ferramentas que 

permitem representar dados de forma eficiente. Integraram-se no RAID, um produto 

desenvolvido pela WeDo Technologies, novas funcionalidades, que bibliotecas de 

visualização disponibilizam. 

  

 

Palavra – Chave: Desenvolvimento Ágil de Software, Desenvolvimento Web; 

Visualização de Dados; Highcharts; JavaScript 
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ABSTRACT 

 

Remaining at the forefront of the development of IT solutions for Data 

Visualization is an ongoing process that requires constant alignment, with the new 

technologies, to meet the requirements set by the market. 

Understanding information under the format of digits can be a tough task if they 

are not represented in a meaningful way. Many information can be hidden behind 

numbers and representing those using graphs can help a better analysis. 

Data Visualization not only helps Knowledge Workers to make decisions but 

can also reduce the costs required to understand data, reducing working hours and, 

therefore, help them to make better decisions of about a business model. 

Within the Fraud Management and Assurance business, Data Visualization is 

an important tool that helps decision making. Taking this in consideration, it was 

developed several tools to allow data representation effectively. These tools were 

integrated on RAID, a product developed by WeDo Technologies, new functionalities, 

Data Visualization libraries provide. 

 

 

Keywords: Agile Software Development, Web Development; Data Visualization; 

Highcharts; JavaScript 
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1. Introdução 

Nunca antes na história foram geradas tão vastas quantidades de dados como 

hoje. O processo de compreender e analisar grandes tamanhos de dados sob formato 

de dígitos, pode ser uma tarefa árdua e, por vezes, induzir em erro caso estes não se 

representem de uma forma significativa. Este tipo de informação escondida e descrita 

por números pode, na maior parte das vezes, ser representada através de tabelas e 

gráficos.  

A representação de dados, recorrendo a mecanismos de Visualização de 

Dados, seja através de gráficos, tabelas ou imagens, pode poupar bastante tempo e 

permite aos Knowledge Workers tomar decisões mais assertivas relativamente a um 

processo de negócio, permitindo usufruir de dados de forma mais eficiente e, 

consequentemente, aumentar a produtividade, lucros e vendas. Ao mesmo tempo, 

ajuda no corte de custos, economizando horas de trabalho e tornando o processo de 

tomada de decisões, mais rápido e eficaz.  

Em suma, recorrendo a mecanismos de visualização de dados, tornou-se mais 

fácil para os proprietários de um dado modelo de negócio compreender dados em 

grande escala traduzindo-os num formato mais simples. 

Assim sendo, na área de deteção de fraude, a visualização de dados 

representa um papel bastante importante, sendo um processo que todos os 

investigadores competentes da área necessitam de executar, de forma a tomarem 

decisões. Deste modo, é-lhes permitido analisar dados de forma mais eficiente e 

eficaz, recorrendo a gráficos que ajudem a entender como os dados se relacionam 

num complexo dataset. 

1.1. Objetivos 

Os componentes de visualização de dados em gráficos dos produtos do RAID 

encontram-se atualmente desatualizados, uma vez que utilizam uma biblioteca 

externa, designada por Highcharts, que tem sido alvo de alterações constantes com o 

decorrer do tempo. 

 Pretende-se efetuar uma migração da versão do Highcharts 4.1.7 para a 

versão mais atual, no entanto será necessário resolver alguns problemas de 
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compatibilidade, que poderão surgir consequentemente desta atualização e 

incorporar novas funcionalidades que as novas versões da biblioteca dispõe. 

1.2. Contexto 

Este projeto foi realizado no âmbito de estágio curricular da Licenciatura em 

Engenharia de Sistemas Informáticos, na empresa WeDo Technologies em Ferreiros, 

Braga. O estágio curricular teve uma duração de cinco meses, tendo iniciado a 11 de 

fevereiro e terminado a 5 de junho de 2019, num regime de três dias por semana. 

A WeDo Technologies é uma empresa sediada em Lisboa, cofundada por Rui 

Paiva, atual CEO, a 7 de fevereiro de 2001 com soluções tecnológicas vocacionadas 

para departamentos de Garantia de Receita e Gestão de Fraude de várias 

organizações. 

Atualmente, a empresa é líder no mercado mundial nessa mesma área, 

Revenue Assurance e Fraud Management, desenvolvendo Software próprio e 

consultadoria especializada para operadores de telecomunicações e fornecedores de 

serviços de comunicações em todo o mundo.  

Com clientes em mais de 108 países, a WeDo Technologies conta com mais 

de 600 colaboradores altamente especializados e espalhados pelos diversos 

escritórios nos Estados Unidos, Europa, Ásia-Pacífico, Médio Oriente, África, América 

Central e do Sul.  

O centro de desenvolvimento de produto encontra-se localizado em Braga, 

Portugal. O produto principal da empresa é designado por RAID. 

1.3. Metodologia 

As equipas de desenvolvimento do RAID seguem uma metodologia de 

Desenvolvimento Ágil de Software designado por LeSS, efetuando reuniões diárias 

informando os restantes elementos da equipa sobre o estado atual da tarefa realizada. 

Para além das reuniões diárias, foram efetuadas reuniões de Sprint Review que visam 

efetuar um balanço retrospetiva com a toda a equipa relativamente à Sprint, 

enunciando aspetos que correram bem e mal durante o desenvolvimento. 

Apesar de estar presente nas reuniões de SCRUM da equipa, este trabalho não 

estava contemplado na ordem de trabalhos/objetivos das mesmas, excetuando as 

reuniões de Daily Scrum - Reuniões Diárias. No entanto, o trabalho desenvolvido foi 
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supervisionado e planeado através de reuniões de periocidade semanal com o 

orientador, Norberto Henriques, tendo como objetivo principal expor dúvidas que 

surgissem durante o processo de desenvolvimento, planear novas atividades e gerir 

possíveis atrasos. Estas reuniões seguiram a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Sumário das atividades realizadas; 

2. Principais conquistas; 

3. Principais dificuldades; 

4. Planificação de atividades durante a semana seguinte; 

5. Breve apresentação do trabalho desenvolvido 

De modo a evitar possíveis atrasos, foi realizada uma estimativa para as várias 

atividades inicialmente expostas presente no Anexo A. 

1.4. Estrutura do documento 

Este documento está dividido em vários capítulos e, cada um, dividido em 

subcapítulos, que explicam sucintamente os diferentes métodos de trabalho e 

tecnologias utilizadas.  

Neste preciso capítulo, foram dadas a conhecer informações relativamente ao 

estágio curricular e à empresa onde este foi realizado, os problemas expostos, 

metodologias de desenvolvimento optadas tal como planificação das atividades que 

se pretendem desenvolver. 

No capítulo - Estado de Arte -, são discutidos vários aspetos importantes 

relacionados com o tema de Visualização de Dados, apresentando o RAID como 

solução. Além deste tema, são apresentados outros aspetos considerados pertinentes 

como as tecnologias que foram usadas para este projeto. Apesar não ter existido 

grande margem de escolha sobre as tecnologias a utilizar, foi realizado um estudo 

sobre diversas ferramentas relativamente a este tema. 

Seguidamente, o capítulo - Trabalho Desenvolvido -, é documentado todo 

processo de desenvolvimento e a maneira como as tecnologias apresentadas se 

relacionam com o produto, encontrando-se subdividido em vários módulos, 

começando por uma abordagem mais técnica relativamente aos problemas expostos, 

sendo esses os subcapítulos - Análise e Especificações, Ciclo de Vida dos Gadgets e 

Modelo de Dados -, cada um ilustrado por imagens e esquemas que auxiliam a sua 

compreensão. Os módulos que dão seguimento a estes subcapítulos focam-se na 
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parte de desenvolvimento das funcionalidades, instruindo também o leitor dos vários 

passos a seguir para que possa fazer uso das mesmas.  

Em forma de desfecho, é feita uma retrospetiva do - Trabalho Desenvolvido -. 

seguido de uma apreciação global descrita nos capítulos - Conclusões e Trabalhos 

Futuros. 
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2. Estado de Arte 

2.1. Visualização de Dados 

A Visualização de Dados é uma representação informativa de dados. Utilizando 

componentes visuais como imagens, mapas e gráficos, é possível identificar padrões, 

tendências, e a partir desses retirar conclusões e efetuar previsões baseadas nos 

dados que já se conhecem.  

Por outras palavras, a definição de visualização de dados depende de três 

critérios, sendo descrito como um processo (a) baseado em dados quantitativos ou 

qualitativos, (b) resulta numa imagem que representa os dados brutos e (c) deverá ser 

de fácil leitura por quem a visualiza e deverão ser suportadas funções de exploração, 

examinação e comunicação de dados (Evergreen, 2013). 

Apesar da Visualização de Dados apresentar a uma solução ao problema 

“Como ler dados?”, atualmente são gerados vastos número de informações, 

diariamente. Representar um número pequeno de dados pode ser uma tarefa árdua, 

induzindo em erro, contudo grandes números de dados podem ser um problema, pois 

não estamos mentalmente preparados para os representar (Knaflic, 2015). É aqui que 

as novas tecnologias podem afirmar a sua potencialidade no ramo de Visualização de 

Dados. 

2.1.1. Visualização de Dados com o RAID 
A Visualização de Dados representa um papel importante na área de deteção 

de Fraude de várias organizações. Como tal, a WeDo apostou neste sector, 

desenvolvendo a plataforma RAID de forma intuitiva para que Knowledge Workers 

possam tomar decisões baseadas na representação gráfica de dados e outras 

ferramentas que o RAID disponibiliza. 

O RAID possui várias formas de visualização de dados, nomeadamente em 

Smart Contents ou a partir do Static Reports, ambos com finalidades distintas.  
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Figura 1 – Página inicial do RAID 

 

O Smart Content permite ao utilizador adicionar vários Gadgets de análise de 

dados, entre os quais se destacam Charts e Bubble Charts. A principal vantagem do 

Smart Content deve-se ao facto de permitir a interação do utilizador com os dados que 

pretende visualizar, ao contrário do Static Reports, que permite apenas a visualização 

de dados de forma estática ou sem interação, exportando o conteúdo para um 

documento PDF. 

A partir do Smart Content é também possível exportar os dados que se 

encontram em visualização no gráfico, mas neste caso estes serão exportados para 

um documento em formato XLS. 

Ambos os Gadgets, Bubbles e Charts, permitem criar gráficos a partir de dados, 

mas ambos possuem configurações que os distinguem, para além dos gráficos que 

suportam. Apesar destes recorrerem à biblioteca Highcharts para os renderizar, é 

importante que esta componente de visualização de dados seja separada, como 

referido anteriormente, devido ao facto de os gráficos por eles suportados requererem 

diferentes painéis de configuração. No caso do Gadget Charts apenas necessitamos 

de especificar dois tipos de dados, no eixo dos X as categorias e em Y a série de 

valores que se pretende representar (Figura 2). Já no Gadget Bubbles é necessário 

configurar duas categorias, no eixo do X e Y, e no eixo Z escolhemos a série de valores 

numéricos que pretendemos representar (Figura 3).  
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Figura 2 – Painel de configuração do Gadget Charts 

 

 

Figura 3 – Painel de Configuração do Gadget Bubbles 

 

Atualmente, o RAID suporta gráficos de área, área spline, colunas, barras, 

linhas, circulares, dispersão e spline no caso do Gadget Charts e o Gadget Bubbles 

suporta gráficos de dispersão e de bolhas, tal como representado na Figura 4. 

 

Figura 4 – Gráfico de bolhas 

 

De modo a usufruir do RAID na sua totalidade, são recomendados os seguintes 

requisitos mínimos especificados na Tabela 1. 
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Dispositivo OS Chrome Firefox IE Safari 

Desktop 

Windows 7, 
8, 8.1 e 10 

(RT Não 

Suportado 

>= 39 
>= 39 ESR 

>= 35 

9 

10 

11 

 

Desktop macOS >= 39 
>= 39 ESR 

>= 35 
 8 

Tablet 
iOS 8 (ou 
superior) 

   built in 

Tablet 
Android 5 (ou 

superior) 
>= 39    

Tabela 1 – Requisitos mínimos do RAID 

 

2.2. Tecnologias de Visualização 

Ainda que a WeDo seja responsável por desenvolver os seus próprios 

produtos, são por vezes utilizadas diversas ferramentas, linguagens e algumas 

bibliotecas externas, que visam acelerar o desenvolvimento dos requisitos do 

estipulados pelo nicho mercado. 

Para desenvolver os diversos desafios colocados, foram usadas várias 

tecnologias da Web e bibliotecas externas, nas quais se destacam o JavaScript e as 

respetivas bibliotecas de visualização de dados desenvolvidas pela empresa Highsoft. 

Foram usadas outras bibliotecas como o jQuery, Bootstrap, com ligeiras alterações 

para que respondessem aos requisitos do RAID. 

Em termos de armazenamento de dados, existem duas versões do RAID, o que 

permite usá-lo com Oracle ou PostgreSQL. 

Todas as tecnologias usadas no processo de desenvolvimento já se 

encontravam disponíveis no produto, ainda que desatualizadas, como foi o caso da 

biblioteca Highcharts, excetuando a biblioteca Highstocks tendo sido necessária a 

inclusão no produto. 
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2.2.1. Bibliotecas da Highsoft  
A Highsoft é uma empresa, sediada na Noruega, que se dedica ao 

desenvolvimento de soluções relacionadas com a Visualização de Dados recorrendo 

a gráficos. Atualmente são quatro as bibliotecas que têm disponibilizadas, cada uma 

com finalidades distintas. 

Neste projeto apenas duas delas serão utilizadas, o Highcharts e Highstocks. 

Highmaps e Highcharts Gantt são outras bibliotecas de autoria da Highsoft mas não 

serão abordadas neste projeto. 

Apesar do Highcharts ser uma biblioteca inicialmente desenvolvida em 

JavaScript, a Highsoft disponibiliza outras versões que permitem ser usadas em .NET 

e em dispositivos móveis – Android e iOS.  

 

2.2.1.1. Biblioteca Highcharts 
O Highcharts é uma biblioteca construída em puro JavaScript, tendo sido 

oficialmente lançada no mercado em 2009. Esta biblioteca teve como origem 

responder a um problema exposto por Torstein, em que se pretendia representar 

dados, recorrendo a gráficos na Web. Nessa altura, o Flash abundava e dominava o 

mercado, sendo o Highcharts uma resposta competitiva mais compacta. 

Atualmente, o Highcharts tem sido alvo de atualizações constantes, 

disponibilizando vários tipos de gráficos1, estando otimizada para navegadores para 

Desktop até dispositivos tecnológicos de bolso como smartphones. 

Contudo, muitos desses gráficos encontram-se inativos por omissão, sendo 

necessário importar diferentes módulos, também desenvolvidos pela Highsoft. Apesar 

de não serem incluídos na biblioteca por omissão, estes módulos estão incluídos na 

diretoria modules quando descarregamos a biblioteca do Highcharts, cabendo ao 

desenvolvedor escolher aqueles que pretende usufruir. Existem variadíssimos 

módulos que podem ser carregados de modo a incluir funcionalidades não suportadas 

na biblioteca Core. Mesmo recorrendo a esses módulos, a biblioteca de gráficos de 

dados apresenta-se subdividida com a Biblioteca Highstocks, sendo esta última uma 

espécie de superset da biblioteca Highcharts.  

                                            
1 Highcharts https://www.highcharts.com/demo 
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2.2.1.2. Biblioteca Highstocks 
Apesar de Highstocks2 ser uma biblioteca com gráficos idênticos à Biblioteca 

Highcharts, esta possui funcionalidades extras, como uma timeline, apresentando 

maior interatividade com os dados salvo que se encontrem caracterizados por 

variáveis categóricas do tipo Data e Hora.  

É possível, mesmo apesar desta característica, que os dados sejam 

representados com variáveis categóricas qualitativas e não através de um timestamp 

(data representada por um número inteiro) sem qualquer problema, mas para que isso 

seja possível é extremamente importante que os dados se encontrem ordenados 

corretamente. 

A Biblioteca Highstocks não é diretamente compatível com a Biblioteca 

Highcharts, querendo isto dizer, o Highstocks não é um módulo logo não será possível 

incluir as suas funcionalidades no Highcharts. Cabe definir, antes de transformar 

dados em gráficos, a biblioteca que se pretende utilizar considerando os dados a 

representar. 

Contudo, dada a incompatibilidade de ambas, todos os gráficos disponíveis no 

Highcharts estão disponíveis no Highstocks, tal como os diferentes módulos padrões 

do Highcharts que poderão ser incluídos no Highstocks de igual forma construtores 

idênticos, o que resultaria em problemas de compatibilidade. 

 

2.2.2. Outras Bibliotecas de Visualização de Dados 
São várias as bibliotecas que existem atualmente na área da Visualização de 

Dados na Web. Foram recolhidas informações relativamente a quatro bibliotecas, 

apresentando um comparativo entre cada. 

Algumas dessas bibliotecas disponibilizam outras funcionalidades que não se 

encontram mencionadas na Tabela 2, uma vez que o processo de decisão deve incidir 

apenas considerando os requisitos do projeto. 

 

 

 

                                            
2 Highstocks https://www.highcharts.com/stock/demo 
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Funcionalidade D3js Highcharts ChartJS 
Google 
Charts 

Gráfico de Linhas ✔ ✔ ✔ ✔ 

Gráfico de Barras ✔ ✔ ✔ ✔ 

Gráfico de Curvas ✔ ✔ ✔ ✖ 

Gráfico Circular ✔ ✔ ✔ ✔ 

Gráfico de 

Dispersão 
✔ ✔ ✔ ✔ 

Gráfico de Bolhas ✔ ✔ ✔ ✔ 
Combinar vários 

tipos de gráficos3 
✔ ✔ ✔ ✖ 

Area Range 

baseado em Linhas 

e Barras4 

✔ ✔ ✔ ✖ 

Barra de Timeline / 

Scroll de Dados3 
✔ ✔5 ✖ ✖ 

Responsivo3 ✖ ✔ ✔ ✔ 

Rápida 

implementação 
✖ ✔6 ✔ ✔ 

Free-to-use para 

fins comerciais 
✔ ✖ ✔ ✔ 

Tabela 2 - Comparativo entre bibliotecas de Visualização de Dados 

 

 A biblioteca D3js é uma biblioteca poderosa que permite trabalhar com gráficos 

em formato SVG. Dado isto, cabe ao seu utilizador configurar e desenhar os seus 

gráficos de raiz, o que pode ser um problema quando se pretende implementar 

gráficos num curto espaço de tempo. Todavia, quando o objetivo é realizar um gráfico 

                                            
3 Funcionalidade suportada nativamente 
4 Representação de um valor mínimo e máximo de uma determinada categoria 
5 Recorrendo ao Highstocks 
6 Com a vantagem de existir uma implementação base no produto 
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novo, que “nunca ninguém viu”, o D3js acaba por ser a melhor opção entre as diversas 

bibliotecas apresentadas. 

 As restantes bibliotecas são bastante intuitivas e visam acelerar o processo de 

desenvolvimento da Visualização de Dados, contendo um vasto número de tipos de 

gráficos prontos a serem utilizados. O Google Charts e ChartJS são bibliotecas free-

to-use para projetos, tanto de carácter pessoal como para fins comerciais. Contudo, o 

Highcharts destaca-se não só pelo número de funcionalidades existentes, com a 

possibilidade de acrescentar módulos, como também pela sua documentação e 

número de exemplos disponíveis.  

Apesar da versatilidade da biblioteca D3js, foi acordado que, neste projeto, se iria 

dar continuidade ao Highcharts, independentemente das desvantagens que esta 

biblioteca possa apresentar, face ao D3js, devido a vários fatores, entre os quais se 

destacam: o facto do Highcharts já estar integrado no sistema e, como tal podemos 

verificar na Tabela 2, são necessárias licenças para que possa ser utilizada para fins 

comerciais. Desta forma, não só se evita despender tempo para estudar uma nova 

biblioteca e a forma como poderá ser integrada, mas também o investimento outrora 

realizado. 
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3. Trabalho Desenvolvido 

Este capítulo apresenta o trabalho prévio à implementação. Foi necessário 

analisar requisitos e especificar serviços, assim como perceber o ciclo de vida dos 

gadgets e a informação necessária no modelo de dados de suporte.   

3.1. Análise e Especificações 

Na identificação de requisitos são enunciadas todos as funcionalidades, de 

forma enumerada, que se pretendem implementar no Software. Informações relativas 

a estas funcionalidades serão descritas de forma mais detalhada no subcapítulo 

Implementação de Requisitos. 

Os diferentes requisitos, funcionais e não funcionais, encontram-se 

classificados pela metodologia MoSCoW que identifica os requisitos mais importantes 

até aos menos importantes. Cada tipo de requisito (Must, Should, Could e Would) 

representam diferentes significados face ao foco e importância que deverá ser levada 

em conta durante o processo de desenvolvimento. Assim sendo:  

1. Must: classificados como requisitos mais críticos ou indispensáveis para 

o produto, pretende-se o total foco sobre estes tipos de requisitos 

durante o processo de desenvolvimento; 

2. Should: são tão importantes como os requisitos Must, contudo, não são 

considerados tão priorizados; 

3. Could: entende-se como os requisitos desejáveis, mas também não 

necessários; 

4. Would: estes requisitos são itens menos críticos e com menor valor, 

podendo ser implementados ou não; 

 

3.1.1. Requisitos Funcionais 
Entendem-se como requisitos funcionais todas as funcionalidades ou 

prossupostos de como o sistema deve reagir a entradas específicas e como se deverá 

comportar. Estes tipos de requisitos podem-se entender como as funcionalidades que 

o utilizador pode interagir de forma direta e mais visível. A Tabela 3 enuncia os 

requisitos funcionais estipulados. 



14 

ID Grupo Requisito Descrição MoSCoW 

RF01 Gráficos Area Range 

Representação 

de uma área 

através de 

gráficos de linhas 

e colunas 

Must Have 

RF02 Gráficos Range Selector 

Barra de Scroll da 

representação 

gráfica 

Must Have 

RF03 Gráficos Heatmap 

Suporte Heatmap 

no Gadget 

Bubbles 

Must Have 

RF04 Gráficos Treemap  Must Have 

RF05 Gráficos Realtime 

Atualização dos 

dados em tempo 

real 

Should Have 

RF06 Gráficos Drilldown 

Drilldown de 

dados com 

gráfico de colunas 

Could Have 

RF07 Gráficos Plotbands 

Labels que 

caracterizam 

dados dentro de 

uma determinada 

área de valores 

Could Have 

RF08 Gráficos Sankey  Would Have 

RF09 Dados 
Agregação de 

Dados 

Agregação dos 

dados das séries 

Extra 

Must Have 

Tabela 3 – Requisitos Funcionais 
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3.1.2. Requisitos Não Funcionais 
 

ID Grupo Requisito Descrição MoSCoW 

RNF01 Compatibilidade Compatibilidade 

As novas 

funções 

deverão ser 

implementadas 

de forma a que 

sejam 

compatíveis 

com outras 

funcionalidades 

já existentes 

Must Have 

Tabela 4 – Requisitos Não Funcionais 

 

3.2. Ciclo de Vida dos Gadgets 

Os gadgets Charts e Bubbles, como qualquer outro código JavaScript do RAID, 

encontram-se estruturados através da biblioteca externa RequireJS. Esta biblioteca é 

responsável por incluir diferentes scripts desenvolvidos em JavaScript e carregar 

diferentes módulos, como se tratasse de bibliotecas, com o objetivo de melhorar a 

qualidade do código e a velocidade do mesmo, permitindo a sua reutilização. A 

principal razão de se usar esta biblioteca deve-se ao facto do processo de 

desenvolvimento do RAID ter sido iniciado antes do aparecimento da nova versão do 

JavaScript, o ES6. 

Os processos que descrevem a configuração e renderização de gráficos, 

encontram-se distribuída em vários ficheiros de JavaScript, cada um com uma 

respetiva função, entre os quais se destacam: 

1. wedo.chart.renderer: responsável por instanciar a biblioteca Highcharts 

ou o Highstocks de modo a renderizar gráficos consoante as variadas 

configurações especificadas; 
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2. wedo.chart.data.interface: neste módulo, são carregados todos os 

dados provenientes do Data Model consoante as especificações das 

definições do gadget relativamente às séries a serem carregadas e tipo 

de agregação de dados; 
3. wedo.chart.axis.y.general: trata do painel de configuração para uma 

determinada série. Nele será possível definir campos extras, cor da 

série, ativar ou desativar labels entre outras variedades de definições; 
4. wedo.chart.utils: configuração extras de formatação da representação 

gráfica. É neste ficheiro que configura as tooltips do Highcharts; 
5. wedo.bubblechart.display: visa renderizar o gadget “Bubbles” com as 

respetivas configurações e instanciar gráficos; 
6. wedo.bubblechart.utils: obtém e trata os dados provenientes do Data 

Model, armazenando num objeto para instanciar gráficos através do 

ficheiro no ponto 5. 

Todos os gadgets possuem funções de configurações importantes que tratam 

a interface gráfica, entre as quais se destacam: 

1. init: function(config) – recebe como argumento configurações 

do gadget e valida toda a informação; 

2. store: function() – armazena informação referente ao gadget e é 

usada quando o mesmo é reexecutado permitindo que instancie com 

mais rapidez; 

3. onPreferences: function(el) – parte lógica de cada componente; 

4. onDraw: function($el, dataset) – encarrega-se de renderizar 

componentes do gadget 
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3.3. Modelo de Dados 

O RAID está preparado para funcionar com dois sistemas de base de dados, 

Oracle e em PostgreSQL. A WeDo, para que os dados possam ser apresentados no 

Frontend, desenvolveu uma Framework, designada por Query Service, que deverá 

fornecer todos os dados e respetivas funcionalidades para que possam ser enviados 

para o cliente. 

Na Figura 5, verificamos um pequeno esquema de como esses dados são 

tratados. O utilizador, quando carrega o Gadget, deve preencher vários campos de 

configuração, entre os quais, alguns, lidam com os dados provenientes do Data Model. 

Esses campos deverão apresentar o nome das tabelas disponíveis bem como as 

diferentes colunas de dados. Ao escolher os campos pretendidos, o Execution Plan 

do Gadget deverá construir uma Query, baseada nessas opções, que será enviada 

para a base de dados, em Oracle ou PostgreSQL. O Query Service, também 

desenvolvido pela WeDo, fornece acesso a todas as funcionalidades relacionadas 

com dados, tratando de todas as Queries executando-as na base de dados.  

 

 

Figura 5 – Digrama do ciclo de comunicação de dados 

  

 O Query Service está dividido em várias camadas e secções que visam a 

comunicação entre o RAID e o Modelo de Dados, cada uma com as suas respetivas 

funções. Na Figura 6 representa-se todas as camadas que constituem o Query 

Service da WeDo.  
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Figura 6 – Camadas do Query Service da WeDo7 

 

Tal como explicito, os Gadgets deverão construir uma Query para que possa 

ser executada. Dependendo da forma como os dados são pedidos, estes deverão ser 

executados pelo Query Executer ou pelo Data Spool Controller.  

 O Query Executer é responsável por lidar com conexões à base de dados, para 

que a Query possa ser executada enquanto o Data Spool Controller é responsável 

pela transferência dos dados da base de dados para uma memória temporária, para 

que mais tarde os respetivos dados possam ser acedidos pelo cliente. 

3.4. Implementação de Requisitos 

Os Gadgets necessitam de suportar as diferentes funcionalidades explicitas no 

capítulo Análise e Especificações. Porém, é importante que estas novas 

funcionalidades do Highcharts sejam implementadas em conformidade com o que já 

se encontra implementado nos Gadgets Charts e Bubbles.  

3.4.1. Area Range 
Os gráficos do tipo Area Range, tal como o nome indica, permitem representar 

uma área delimitada por dois valores, correspondendo a um máximo e um mínimo. 

Para renderizar gráficos com esta característica, é importante frisar que a 

biblioteca core do Highcharts não é capaz de lidar com séries constituídas por dois 

valores em simultâneo para um gráfico só. Isto pode ser resolvido recorrendo aos 

módulos disponibilizados, podendo ser incluídos a qualquer altura consoante a 

                                            
7 Fonte da Imagem: WeDo Technologies – documentação da Framework Query Service 
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funcionalidade que pretendemos usar. Para este caso, é necessário incluir apenas o 

módulo Highcharts More. Como todas as bibliotecas são incluídas a pedido através 

de um Module Loader designado por RequireJS, para o Highcharts More ser incluído, 

deve ser carregado para uma variável de argumento que será usada para estender as 

funcionalidades do objeto Highcharts, tal como exemplificado no Código 1. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

wedo.module([ 

     ‘highcharts’, 

     ‘highchartsmore’ 

], function(Highcharts, more) { 

      more(Highcharts) 

}); 

Código 1 – Inclusão de módulos ao Highcharts 

 

Assim que adicionado o módulo more ao Highcharts, para criar um gráfico do 

tipo Area Range também é necessário efetuar algumas alterações na estrutura de 

dados, que deverá seguir a estrutura referida no excerto de Código 2. 

1 

2 

3 

objectoChart.series.data = [ 

[categoria, valorMin, valorMax] 

]; 

Código 2 - Estrutura de dados de Area Ranges 

 

As áreas podem ser representadas através de dois tipos de gráficos básicos. 

Para os exemplos presentes neste capítulo, foram utilizados dados da base de dados 

RD Items. Esta base de dados só contém um campo numérico, traduzindo preços de 

objetos, sendo que será necessário criar pelo menos um novo Logical Field baseado 

nesse campo. Os Logical Fields permitem transformar dados provenientes da base de 

dados consoante uma fórmula. Neste caso, foram criadas duas colunas de dados 

fíticas, Price High e Price Low, incrementando e decrementado 500 aos valores da 

coluna Item Price. A forma como esta forma foi aplicada pode ser visualizada na Figura 

7. 
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Figura 7 – Colunas de dados fictícias baseadas em fórmulas 

 

Os Gadgets de visualização de dados contêm variadíssimas funções para além 

de transformar dados de uma coluna através de fórmulas. Outra funcionalidade chave 

é a opção de utilizar dados agregados. Existem várias opções básicas de agregação 

de dados, entre as quais: contagem de elementos, somatório, média de valores e 

agrupar dados pelo mínimo ou máximo de uma dada categoria.  

 

Figura 8 - Agregação de dados em soma 

 

Nos gráficos Area Range, pretende-se que ambas as séries escolhidas possam 

ser agregadas. Para que isso seja possível, foi adicionado um botão lateral à série 

selecionada em “Selected Columns” para que possa ser escolhida a função de 

agregação. Inicialmente, se a série “pai” conter agregação, ao adicionar uma série 

extra esta mantem a mesma configuração, tal como pode ser verificado na Figura 8, 
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mas isto pode ser alterado, permitindo a combinação das diferentes funções de 

agregação.  

No exemplo da Figura 9, é colocada em prática a combinação de funções de 

agregação em que a série pai, Item Low, é agregada com os valores máximos 

registados para uma dada categoria enquanto a série extra, Item High, representa-se 

agregada pelo número de registos existentes de cada categoria.  

 

Figura 9 - Múltipla agregação de dados de uma serie 

 

Todos os dados representados na Figura 8 e Figura 9 são agregados 

recorrendo ao sistema de Query da base de dados, não sendo necessário definir 

algoritmos de agregação. Desta forma, os dados já são recebidos da base de dados 

com as devidas agregações, evitando estar a receber um vasto número de dados para 

agregar, aumentando o nível de performance do Gadget. Os pedidos de dados à base 

de dados podem ser verificados através do Execution Plan e para o exemplo de 

agregação de dados usados na Figura 9, podemos verificar a Query na Figura 10.  

 

Figura 10 - Plano de execução do Gadget 
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Figura 11 - Configuração de uma série extra com agregação 

 

Qualquer Query pode ser simplificada e testada diretamente no sistema de 

base de dados, neste caso o PostgreSQL. A Figura 12 mostra o exemplo do resultado 

da Query da Figura 10 simplificada. 

 

Figura 12 – Resultado de execução da Query 

 

1 

2 

3 

4 

5 

SET search_path TO “RAFM_ADM_82, public 

SELECT “item_category”, count(“item_price”) as “Count”, 

     MAX(“item_price) – 500 AS “Max” 

FROM “rd_items” 

GROUP BY “item_category” 

Código 3 – Simplificação da Query da Figura 10 
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3.4.1.1. Gráfico de Linhas 
Os gráficos de linhas são usados para representar dados contínuos. Estes 

gráficos podem mostrar uma ou mais séries de dados e, em alguns casos, poderão 

mostrar linhas auxiliares que representam um sumário estatístico, como uma média, 

das séries.  

 

Figura 13 - Exemplo de um gráfico Area Range de linhas sem agregação 

 

No exemplo Figura 13, representa-se uma série delimitada com uma área entre 

dois valores juntamente com duas séries, cada uma traduzida por um gráfico de linhas, 

e na Figura 14 a respetiva configuração. 

 

 

Figura 14 – Painel de Configuração de um gráfico Area Range  
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3.4.1.2. Gráfico de Barras 
Para representar uma variância entre dois valores, além do gráfico de linhas, é 

também possível fazê-lo através de um gráfico de colunas. Os processos de 

configuração mantêm-se iguais aos estipulados em Area Range, selecionando o tipo 

de gráfico para esta série de valores e ativando a opção de Area Range. Tal como 

anteriormente, é possível adicionar outra serie de dados a serem representados, 

escolhendo outro tipo de gráfico que os descrevem.  

 

Figura 15 - Exemplo de um gráfico Area Range de colunas 

 

Neste caso, estamos a representar uma série com uma área entre dois valores 

num gráfico de colunas juntamente com duas séries, cada uma traduzida por um 

gráfico de linhas. Isto é possível porque em cada série escolhemos o tipo de gráfico, 

definido em Plot Type, a ser usado para renderizar os dados que a compõem, como 

é o caso da série Item Price na Figura 16. 

 

 

Figura 16 - Configuração de diferentes tipos de gráficos  
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3.4.2. Range Selector 
O Range Selector pode ser visto como uma característica adicional a qualquer 

tipo de gráfico, sendo considerada uma funcionalidade que pode ser ativada ou 

desativada a pedido do utilizador. 

Apesar do vasto número de módulos existentes que podem ser carregados na 

biblioteca Highchart, esta propriedade é uma característica única presente na 

biblioteca Highstocks, não estando disponível como um módulo.  

O Highstocks é bastante poderoso quando se pretende representar um vasto 

número de valores que se encontrem caracterizados por datas ou timestamps. 

Contudo, é também possível que estes dados sejam representados por variáveis 

categóricas do tipo texto ou outro tipo de dados, salvo que os dados têm que ser 

previamente ordenados de forma ascendente ou descendente. A principal vantagem 

em relação à biblioteca Core deve-se ao facto de existir a possibilidade de ativar uma 

barra de navegação entre dados, tal como podemos observar na Figura 17. 

 

Figura 17 - Exemplo de um gráfico Area Range de linhas com scrollbar 

 

Uma vez que a biblioteca do Highstocks possui uma variedade de propriedades 

e construtores semelhantes ao Highcharts é imprescindível que, ao incluir esta 

biblioteca, seja carregada para uma nova variável objeto, evitando possíveis conflitos. 

A barra de navegação é uma propriedade que pode ser adicionada ao gráfico 

baseado nas definições. Para que o utilizador tenha controlo sobre esta 

funcionalidade, foi adicionada a opção Enable Scroll Bar em Advanced Configuration.  
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Figura 18 – Configuração de Charts com Scrollbar 

 

Ativada esta opção, os dados escolhidos para serem representados serão 

instanciados pela biblioteca do Highstocks em vez da biblioteca Highcharts. Uma vez 

que o Highstocks possui todos os tipos de gráficos presentes na biblioteca Highcharts, 

esta opção poderá ser ativa, independentemente do tipo de gráfico que se pretende 

visualizar sem qualquer configuração adicional. 

Apesar da finalidade da biblioteca Highstocks residir na melhor representação 

de dados, tendo em consideração uma variável contínua do tipo Data-Hora, esta 

apresenta alguns problemas na representação de dados que o utilizador final deverá 

ter em consideração. Sendo usada a unidade timestamp, na iminência de categorias 

de valores iguais, os dados serão renderizados de forma sobreposta, podendo induzir 

o visualizador em erro. Este problema pode ser visto na imagem Figura 19. 

 

Figura 19 - Zona problemática do Highstocks 
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Apesar do número acrescido de funcionalidades interativas da biblioteca 

Highstocks, face ao Highcharts, para representar os gráficos de dados anteriores, é 

necessário incluir o módulo Highcharts More, tal como visto anteriormente para a 

biblioteca Highcharts. 

 

Figura 20 - Exemplo de um gráfico Area Range de colunas com scrollbar 

 

3.4.3. Heatmap 
Os diagramas Heatmaps são um modo de representar dados de forma 

matricial. A fim de reduzir os custos de processamento mental de análise, os dados 

são representados com diferentes saturações de cores. 

Um gráfico Heatmap requer uma configuração extra que o Gadget Charts não 

dispõe. Tratando-se de uma representação matricial, os gráficos Heatmap necessitam 

de duas categorias e um valor, sendo necessária a configuração de três campos e 

não apenas dois. 

 

Figura 21 - Painel de configuração do Gadget Bubbles 
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Ao contrário das configurações vistas para os gráficos anteriores, a 

configuração do Gadget funciona de maneira diferente. Tanto o eixo X como o eixo Y, 

representam categorias e o eixo do Z um valor numérico. 

    

Figura 22 - Exemplo de um gráfico do tipo Heatmap 

 

A forma como os gráficos do tipo Heatmap são construídos é ligeiramente 

diferente dos gráficos anteriores, obrigando a reestruturar a maneira como são 

armazenados no objeto de configuração. Para um gráfico Heatmap, com duas 

categorias em X e Y, segue a seguinte configuração presente no Código 4. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

objectoChart.series.data = [ 

[x0, y0, valor], 

[x0, y1, valor], 

[x1, y0, valor], 

[x1, y1, valor], 

]; 

Código 4 - Estrutura de dados de Heatmap 

 

Tal que Yn indica a coluna onde o dado é representado e Xn a linha, tal como 

em representação matricial. Os valores Yn e Xn estão diretamente relacionados com a 

variável categórica. 
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3.4.4. Treemap 
Em visualização de dados e computação, os gráficos do tipo Treemap são um 

método para exibir dados de forma hierárquica, recorrendo a retângulos alinhados de 

diferentes tamanhos, consoante um determinado algoritmo de ordenação. 

O Treemap necessita de, pelo menos, um módulo para que este gráfico possa 

ser renderizado pelo Highcharts. Adicionalmente, poderá ser adicionado o módulo do 

Heatmap, caso seja pretendido representar os vários quadrados de dados com 

diferentes cores para melhor visionamento dos mesmos. 

De forma a representar os vários quadrados, o módulo Treemap dispõe de 

diferentes algoritmos de ordenação, entre os quais:  

1. Slice and Dice (default) 

2. Stripes 

3. Squarified 

4. Strip 

Cada algoritmo representará os dados no gráfico de diferentes maneiras, pelo 

que cabe ao utilizador definir o algoritmo que melhor se adequa aos dados que estão 

a ser usados. Na Figura 23 são representados os dados com o algoritmo Slice and 

Dice. 

 

Figura 23 - Exemplo de um gráfico do tipo Treemap com ordenação default 

  

Os dados representados sob forma de Treemap podem ser confusos, por isso, 

como explícito anteriormente, poderão ser representados através de uma escala de 

diferentes cores, usufruindo do módulo Heatmap que dispõe uma configuração extra 

da série através da propriedade levels. 



30 

Os gráficos do tipo Treemap requerem que os dados estejam organizados 

consoante a estrutura de dados no Código 5. Nestes gráficos em específico, não é 

necessário atribuir categorias aos dados, pelo que name e value são duas 

propriedades opcionais. 

1 

2 

3 

4 

5 

self._data.series[yFieldName].push({ 

name: arrayResult[i][xFieldName], 

y: arrayResult[i][yFieldName], 

value: arrayResult[i][yFieldName], 

}); 

Código 5 - Estrutura de dados de Treemap 

 

3.4.5. Atualização de Dados em Realtime 
Durante o processo de análise, os dados armazenados no Data Model poderão 

ser alvos de alterações ou poderão surgir novos dados vitais para que o Knowledge 

Worker possa tomar decisões.  

Os diversos gráficos já implementados no RAID ainda não possuem esta 

funcionalidade, pelo que é necessário, no painel de configuração dos gráficos, 

adicionar uma opção em Advanced Configuration que permita ao utilizador ativar ou 

desativar tal funcionalidade. Para além disto, o utilizador tem a liberdade de escolher 

o intervalo de tempo em que os dados vão ser lidos da base de dados, reduzindo ou 

aumentando o número de vezes que é executada a função de fetchNewData ao 

Data Model. 

 

Figura 24 - Configuração para atualização de dados 
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 O Highcharts e Highstocks já possuem esta funcionalidade, de configuração 

comum, por isso não é necessário carregar qualquer tipo de módulo extra, sendo 

apenas necessário implementar um evento na instância do gráfico. Este evento deve 

ser adicionado ao objeto events dentro da propriedade chart, tal como podemos 

observar no excerto de Código 6. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

highChartsConfig.chart.events = { 

load: function() { 

 setInterval(function() { 

  self.fetchNewData(); 

     }, RefreshRate * 1000); 

} 

}; 

Código 6 - Evento de atualização de dados 

 

No excerto de Código 6, self contém toda a informação relativamente à 

configuração do gráfico que se encontra representado, sendo mais importante os 

dados lá existentes. A função fetchNewData executa um pedido à base de dados, 

usando uma interface desenvolvida pela WeDo, que retornará todos os dados dos 

Logical Fields desejados, que estão definidos nas configurações do Gadget. Caso 

sejam retornados novos dados, estes serão adicionados a self, recorrendo a uma 

função addPoint do Highcharts. Este processo será sempre executado, assim que 

o intervalo RefreshRate chegue ao fim. Em JavaScript, setInterval recebe como 

argumento um valor numérico interpretado com unidade milissegundos, sendo 

necessário a sua multiplicação por 1000 para converter para segundos. 

 

1 self._chartInstance.series[i].addPoint(newPoint, true, shift) 

Código 7 – Função de adicionar novos dados do Highchart 
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A função descrita no Código 7, addPoint, recebe vários parâmetros, sendo 

que o primeiro, newPoint, é um parâmetro obrigatório com os dados que se 

pretendem acrescentar ao gráfico provenientes do Data Model. Para além destes, 

recebe mais dois parâmetros do tipo boolean. Para este caso, o primeiro parâmetro 

será sempre true pois indica que o gráfico deverá ser atualizado para que o novo 

ponto possa ser visualizado no Browser. À medida que os dados são acrescentados, 

o gráfico poderá resultar com uma saturação elevada de pontos e, para o utilizador 

final, poderá ser útil que os dados mais antigos desapareçam do ecrã de visualização, 

logo o parâmetro shift deverá indicar à função se esses mesmo deverão 

permanecer, ou não, no gráfico. Esta funcionalidade pode ser ativa ou desativa, se 

Live Data estiver ativo, através do Toggle Shift Old Data. Ao ativar Shift Old Data, o 

utilizador poderá escolher, também, o número de pontos máximos representados no 

gráfico, digitando um número inteiro no campo Maximum Points Before Shifting. As 

configurações de todas estas opções podem ser visualizadas na Figura 25. 

 

 

Figura 25 - Configuração para atualização de dados com Data Shifting 

 

Na Figura 26 estão representados os dados iniciais e, após ser inserido um 

novo dado no sistema de base de dados, a Figura 27 representa o novo dado. Os 

dados mais recentes serão sempre adicionados no final da representação gráfica, tal 

como pode ser verificado na Figura 27, o ponto To Discard de valor 50. O dado mais 

antigo, de valor 1 com categoria Assigned, não despareceu da visualização pois o 
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número total de pontos representados no gráfico não ultrapassa o número máximo de 

pontos permitidos, tal como foi definido na representação da Figura 25. 

 

Figura 26 - Dados iniciais 

 

 

Figura 27 – Atualização de dados. novos dados após 5 segundos 

 

3.4.6. Plotbands 
Plot Bands e Plot Lines permitem representar linhas auxiliares na horizontal, ou 

vertical, com o eixo das abcissas, cobrindo uma determinada área de valores 

especificados, possibilitando a caracterização de determinados intervalos de valores, 

auxiliando a visualização da informação gráfica por parte do utilizador final. 

Para usufruir desta funcionalidade é necessário incluir o módulo designado por 

Series Label, que permite usar a propriedade do objeto plotBands dentro da 

configuração do yAxis. 
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A configuração destas linhas auxiliares pode ser feita através de um painel, que 

permite injetar texto em formato JSON, que se encontra nas definições do gráfico, no 

separador Advanced Configuration.  

 

 

Figura 28 – Exemplo das Plotbands em gráficos de linhas 

 

A configuração das Plot Bands deve ficar associada ao eixo do Y, pelo que, é 

importante que a sua configuração siga a estrutura genérica no bloco de Código 8. 
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12 

{ 

“yAxis”: { 

  “plotBands”: [{ 

  from: valor mínimo 

  to: valor máximo 

  color: RGB ou Hexadecimal 

  label: { 

   text: “Texto” 

  } 

 }] 

 } 

}; 

Código 8 - Configuração de Plotbands em JSON 
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Validado este JSON que descreve um objeto para configurar Plotbands, o 

Gadget deverá adicionar o módulo mencionado e instanciar o gráfico com as devidas 

configurações especificadas.  

A Figura 29 representa a aplicação do JSON referido no Código 9, que deve 

estar armazenado na propriedade yAxis. No bloco Código 9 estão a definir-se de 

imediato as Plotbands, pois presume-se que anteriormente já foi declarada a 

propriedade yAxis, tal como na estrutura genérica no Código 8. 

 

Figura 29 - Exemplo das Plotbands em gráficos de linhas 
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“plotBands”: [{ 

 from: 0 

 to: 500 

 color: ‘#c5e2fc’ 

 label: { 

  text: “baixo” 

 }, { 

 from: 500 

 to: 1000 

 color: ‘#f3f9fe 

 label: { 

  text: “médio” 

 }, { 

 from: 1000 

 to: 2000 

 color: ‘#c5e2fc’ 
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16 

17 

18 

19 

 label: { 

  text: “alto” 

 } 

}] 

Código 9 - Definição de intervalos das plotbands 

 

3.4.7. Drilldown com Colunas 
O termo Drilldown de dados significa resumir dados e focar apenas numa parte. 

Por outras palavras, é uma forma de auxiliar o Knowledge Worker a retirar dados mais 

conclusivos de uma lista com dados detalhados, agrupando-os em categorias. Isto é 

útil quando um dado utilizador pretende organizar vastos números de dados 

agregando-os categoricamente. 

Para obter este gráfico é necessário selecionar a opção Column em Plot Type 

da série, ativar a opção Drilldown e escolher o campo que se pretende representar em 

detalhe. Para além disto, é necessário escolher uma opção de agregação através do 

painel principal de configurações das séries.  

 

Figura 30 – Configuração de dados em Drilldown 

 

Aplicadas estas configurações, é visualizado um gráfico com os dados 

agregados, tal como na da Figura 31. Carregando na coluna de uma dada categoria, 



37 

é possível visualizar os dados mais detalhados, como por exemplo a Figura 32 

representa os dados da categoria “Sports”. 

 

Figura 31 - Dados em resumo 

 

 

Figura 32 - Drilldown de uma categoria 

 

 A configuração de um gráfico de dados com Drilldown, apesar de ser do tipo 

Coluna e este estar incluído na biblioteca core do Highcharts, é necessário carregar 

um módulo designado por Drilldown, possibilitando o uso da propriedade drilldown 

do objeto. A configuração de um gráfico de Colunas com Drilldown tem a seguinte 

estrutura: 

1 

2 

3 

4 

objectoChart.series.data = [{ 

name: “Categoria”, 

y: valor, 

drilldown: “idCategoria” 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

}]; 

objectoChart.drilldown.series = [{ 

name: “Categoria”, 

id: “idCategoria”, 

data: [ 

 [“subcategoria”, valor] 

] 

}]; 

Código 10 – Estrutura de dados para drilldown 

  

Na estrutura de dados apresentada no excerto do Código 10, a propriedade 

objectoChart.series.data armazena os dados agregados sob forma de Array 

de objetos e objectoChart.drilldown.series deverá armazenar os dados 

detalhados. Para que o Drilldown funcione corretamente, é extremamente crucial que 

o valor armazenado no atributo drilldown seja idêntico ao valor armazenado a todos 

os valores de id contidos em objectoChart.drilldown.series.  
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4. Análise de Resultados 

Os resultados finais deste estágio curricular contribuíram para a aprendizagem 

de novos conceitos, relacionados com o desenvolvimento Web, bem como para 

aprofundar conceitos adquiridos, embora de uma forma mais teórica, durante o 

percurso académico, dando enfâse ao modelo de desenvolvimento Ágil de SCRUM, 

apesar das atividades não estarem contempladas na ordem de trabalhos da equipa. 

O facto de marcar presença nas reuniões, permitiu um primeiro contacto com o mundo 

empresarial, proporcionou um envolvimento com as várias divisões da empresa, 

facultou um conhecimento de diferentes tecnologias utilizadas no mercado e vários 

projetos que se encontram em desenvolvimento. Para além de conhecimentos 

empresariais e tecnológicos, foram abordadas técnicas de planeamento e gestão de 

atividades em equipa. 

O RAID apresentou-se como uma plataforma complexa a nível de Visualização 

de Dados, mas rica em funcionalidades. Apesar de serem utilizadas algumas 

bibliotecas que permitem acelerar e agilizar o processo de desenvolvimento, 

considero que, ainda, seja um pouco complexo, tendo surgido várias dúvidas durante 

o desenvolvimento das diferentes funcionalidades expostas. Contudo, essas dúvidas 

foram ultrapassadas, estudando cuidadosamente outras componentes do RAID e, 

sempre que surgia algum problema mais complexo, recorrendo aos elementos da 

equipa. 

Devido a não prioridade e ao tempo condicionado, o gráfico Sankey não foi 

desenvolvido, tendo sido dada prioridade ao desenvolvimento de várias outras 

funcionalidades. 

O único ponto menos favorável de todo este processo foi o facto de o estágio 

curricular ter sido realizado em paralelo com o regime de aulas, com apenas três dias 

por semana, o que, de certa forma, dificultou o desenvolvimento do trabalho.  
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5. Conclusões e Trabalhos Futuros 

Recorrendo a bibliotecas externas é possível agilizar e acelerar o processo de 

desenvolvimento de um produto, mas à medida que o tempo vai avançando a 

tecnologia inova exponencialmente, obrigando a um processo de atualização 

contínuo. As atualizações de bibliotecas de terceiros podem gerar problemas de 

implementação e usabilidade se não forem executadas com cuidado. É necessário 

que as funcionalidades já implementadas funcionem em conformidade com as 

funcionalidades que estas novas atualizações vão fornecendo. 

Este estágio permitiu contribuir com novas ferramentas de visualização de 

dados para o RAID, acrescentando novos tipos de gráficos e funcionalidades, 

nomeadamente gráficos Area Range, Treemap e Drilldown de colunas. Em termos de 

funcionalidades, os dados armazenados na base de dados são acrescentados aos 

gráficos automaticamente sem a necessidade de atualizar a página.  

Existem outros aspetos que poderão ser revistos, considerando-os como um 

possível futuro trabalho neste produto: melhorar o requisito dos Dados em Drilldown, 

incluindo diagramas de Sankey e criar uma nova forma de configuração de Plotbands, 

sejam elas na horizontal ou vertical, através de um novo painel de configuração mais 

user-friendly.  
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Anexo A – Calendário de Atividades 

 

Atividade 
Fevereiro Março Abril Maio Junho 

3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 

Introdução ao RAID               

      

Introdução ao Highcharts               
Atualização da biblioteca               

Implementação 

RF01 - Gráficos Area Range  

    

              

RF02 - Range Selector              

RF03 - Heatmap              

RF04 - Treemap              

RF05 - Atualização de Dados              

RF06 – Drilldown com Colunas              

RF07 - Plotbands              

           Otimização de Código              

Conclusão 

Reuniões Finais                        
 


