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Agenda

• Case Portal do Cidadão

• Visualização de Dados

• Principais recursos utilizados

• Dicas, erros e acertos

• Vantagens do App Builder



A visualização de dados fornece 
respostas para perguntas que 

você não sabia que tinha.
Ben Schneiderman
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Boas práticas de visualização

Fonte: https://www.updateordie.com/2017/03/08/os-6-principios-da-gestalt-na-sua-cara-todos-os-dias/

Psicologia das formas
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GESTALT - Qual o erro?

Similaridade Continuidade
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Cores

http://blog.welancer.com/psicologia-da-cor-grafico/



Fonte: https://informationisbeautiful.net/visualizations/what-makes-a-good-data-visualization/



Fonte: http://bigdata.black/analytics-predictions/visual-analytics/how-to-choose-the-right-chart/
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Line Chart

● Usado para traçar o 
relacionamento ou 
dependência entre 
duas variáveis.

● Analisar diferenças 
muito alta de valores 
entre os grupos e 
valores nulos.
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Bar / Column Chart

● Usado para comparar 
os valores de diferentes 
categorias ou grupos.

● Empilhar se os valores 
fizerem parte de um 
todo.
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Pie e Donut Chart

● Usados para comparar as 
partes de um todo, são 
mais eficazes quando os 
grupos são limitados e 
textos e percentagens 
descrevem o conteúdo.

● Difíceis de interpretar 
porque o olho humano 
tem dificuldade em 
estimar áreas e comparar 
ângulos visuais
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Gauge Chart

● Usado para visualizar o 
cumprimento de 
indicadores e metas 
preferencialmente em 
percentual.

● Permite trabalhar com 
cores para indicar 
visualmente a faixa de 
valores.
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Chart Properties

● Animate: True/False
● Font: normal 12px "Arial"
● Hoverable: True/False
● Legend Shape: Bar/Circle/Cross/Diamond/Square…
● Series In Rows: True/False 
● Crosstab Mode: True/False
● Values Mask: {value.percent} / {value} 
● Dots Visible: True/False
● Stacked: True / False
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Drill Down no DataTables
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Query Component

 function(data){
 var image = "up";
 var resultado = 
data.resultset[0][0]-data.resultset[1][0]);
 if( resultado < 0){
     image = "down"
}
$('#'+this.htmlObject).html("<div>" +
"<img src='${img:resources/"+image+".png}'> R$ " 
+resultado+"</div>");
}
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Qual a melhor fonte de dados?

● SQL direto do SGBD;
● Views no SGBD;
● Cubos;
● Datawarehouse / DataMart / DataLake;
● Transformação do PDI;
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Pentaho Server: DataSources

● Conexão JNDI x JDBC;
● Prioridade para execução de consultas;
● Cache de consultas;
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Responsividade dos Charts

Pre Execution: 
function f(){
var myself = this;
myself.chartDefinition.width = myself.placeholder().width();
if (!this.resizeHandlerAttached){
var debouncedResize = _.debounce(function(){
myself.placeholder().children().css('visibility','visible');
myself.chartDefinition.width = myself.placeholder().width();
myself.render( myself.query.lastResults() );
}, 200);
$(window).resize(function(){
if ( myself.chartDefinition.width != myself.placeholder().width()){
myself.placeholder().children().css('visibility','hidden');
debouncedResize(); } });
this.resizeHandlerAttached = true; } }
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Tratamento de valores nulos

function(data){
  console.log(data);
  var total = 0;
  var percapita = 0;
  if (data && data.resultset && data.resultset[0]) {
     total = data.resultset[0][4];
     percapita = data.resultset[0][5];
}
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AppBuilder - Sparkl

● Oculta o nome dos painéis ao utilizar o index.html
● Facilidade para instalar o App em outros servidores, 

Versionamento, Backup.
● Melhor organização dos arquivos, dependências e etc.
● Maior customização com integração de templates.
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Acesso Anônimo

1. Crie um novo usuário que será utilizado como anônimo;
2. Edite os arquivos /pentaho-server/pentaho-solutions/system/:

2.1. security.properties
2.2. pentaho.xml
2.3. repository.spring.xml
2.4. defaultUser.spring.xml
2.5. applicationContext-spring-security.xml
2.6. cubo.xml
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Demo

https://www.tcm.go.gov.br/pentaho/api/repos/:public:TCM:DashBoards:PortalCidadao:Principal.wcdf/generatedContent
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Demo
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Demo
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Demo
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Demo
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Demo
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Demo
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Demo
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Demo
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Demo
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Referencial de Estudo



Dúvidas?
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