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RESUMO 

Informação é o bem mais precioso para as mais diversas organizações. Uma das 

formas de obter informação a partir de um conjunto de dados é através de técnicas de 

visualização que combinam o poder de processamento dos computadores com a capacidade 

visual humana de reconhecer formas, padrões e tendências. 

O objetivo deste trabalho é a criação de uma ferramenta de visualização de 

informação no espaço tridimensional que ofereça um ambiente integrado para importação de 

dados multidimensionais, para definições de diversos parâmetros do conjunto de dados, para 

utilização de técnicas estatísticas que permitam a adequada representação dos dados e para 

uma fácil distribuição das visualizações criadas. 

Para trabalhar com dados multidimensionais foram utilizadas as técnicas de 

visualização: faces de Chernoff, coordenadas paralelas e coordenadas paralelas extrusivas, 

além do uso destas três técnicas em conjunto com a de codificação de cores. 

A disponibilidade de diversas técnicas de visualização oferece a possibilidade de 

extração de diversos tipos de informações. Por exemplo, para a descoberta de 

relacionamentos entre variáveis, a visualização de coordenadas paralelas é a mais adequada, 

enquanto que para a análise de comportamento de sistemas dinâmicos multidimensionais, a 

técnica de coordenadas paralelas extrusivas gera uma visualização mais apropriada.  

A técnica de faces de Chernoff foi estendida para utilizar três dimensões e aumentar a 

expressividade através do uso de metáforas e inclusão de novas características. 

A ferramenta Meta3D foi desenvolvida para oferecer ao usuário um ambiente gráfico 

integrado para a criação e configuração de visualizações. A linguagem de programação JAVA 

foi escolhida para que a ferramenta fosse portável para os mais diversos sistemas 

operacionais. 

As visualizações foram criadas utilizando VRML, uma linguagem de modelagem de 

realidade virtual, para permitir que as mesmas pudessem ser facilmente distribuídas. Para a 

visualização de arquivos VRML, o único requisito de software necessário é um navegador 

com plug-in de VRML, ambos disponíveis gratuitamente. 

Recursos como importação de dados textuais, categorização de variáveis, re-

ordenamento de eixos e seleção do conjunto de dados estão disponíveis para facilitar a 

construção de visualizações sem a necessidade de utilização de ferramentas externas. 

Nos dois estudos de casos realizados foram verificadas a facilidade de uso e a utilidade 

da ferramenta desenvolvida. No primeiro, utilizaram-se dados de um estudo sobre nutrição 
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em uma cafeteria de um campus universitário, de onde foram extraídos dados nutricionais 

sobre 47 marcas de sopas diferentes. No segundo, foram utilizados dados obtidos de um 

estudo sobre desnutrição no estado de Pernambuco, possuindo dados sobre 2078 crianças de 

0 a 5 anos. 

Como resultado final, a ferramenta Meta3D permite a criação de visualizações 3D, 

utilizando as técnicas de faces de Chernoff, coordenadas paralelas e coordenadas paralelas 

extrusivas, oferecendo ao usuário um ambiente gráfico integrado, ferramentas para 

configuração dos dados, além de exportar para VRML as visualizações criadas, possibilitando 

uma fácil visualização e distribuição. 

Palavras chaves: visualização de informações, ferramenta de visualização, faces de 

chernoff, coordenadas paralelas, coordenadas paralelas extrusivas. 



 

 

ABSTRACT 

Information is the most valuable good for many organizations. One of the ways of 

gathering information from a data set is through visualization techniques that combine the 

power of computers processing with the human visual skill to recognize shapes, patterns and 

trends. 

The goal of this work is the creation of a information visualization tool that allows 

three-dimensional visualization and offers an integrated environment to import higher 

dimensional data, to define parameters in the data set, to use statistical techniques to allow 

an adequate data representation and to easily distribute the created visualizations. 

These visualization techniques utilized to work with multidimensional data were: 

Chernoff faces, parallel coordinates and extruded parallel coordinates, all three combined 

with the use of the color coding technique. 

The availability of various visualization techniques offers the possibility of gathering 

various kinds of information. For example, to discover the relationship between variables, 

utilizing parallel coordinates visualization is the most appropriated, but to analyze the 

behavior of higher dimensional dynamical system, the best choice is the extruded parallel 

coordinates visualization. 

The Chernoff faces technique was extended to use thee dimensions and to enhance 

the expressiveness through the use of metaphors and through the addition of new features. 

The Meta3D tool was developed to offer an integrated graphical environment to create 

and configure visualizations. The JAVA programming language was chosen to make the tool 

portable to other operating systems. 

The visualizations were created utilizing VRML, a virtual reality modeling language 

that allows them to be easily distributed. The only software requirement for VRML 

visualization is a browser with a VRML plug-in, both freely available. 

Features like nominal data import, variable classifying, axis re-ordering and data set 

selection were implemented to allow the creation of visualizations without the use of external 

tools. 

In the two case studies carried through the easiness of use and the utility of the 

developed tool were verified. In the first one, the data utilized was from a study on nutrition 

in a cafeteria within a university campus, which gathered nutritional data about 47 different 

manufactured soups. In the second one, the utilized data was from a study about 
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malnutrition in the state of Pernambuco, which gathered data about 2078 children aged from 

0 to 5 years.  

The outcome of this work was the creation of Meta3D tool, which allows the creation 

of 3D visualizations using the techniques of Chernoff faces, parallel coordinates and extruded 

parallel coordinates, offering tools for data configuration, and also exporting the created 

visualizations to VRML, allowing easily distribution and visualization. 

Keywords: information visualization, visualization tool, Chernoff faces, parallel 

coordinates, extruded parallel coordinates. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO 

Neste último século, a humanidade gerou mais informação e conhecimento do que em 

milhares de anos de evolução, portanto não é por acaso que a era atual foi denominada a Era 

da Informação. 

Com a criação do computador eletrônico, tarefas que antes eram impossíveis de serem 

realizadas pela grande quantidade de processamento envolvido, passaram a fazer parte do 

cotidiano das pessoas. 

Informação, hoje em dia, é o bem mais precioso para as mais diversas organizações, 

porém para ser utilizada, é preciso que tenha as seguintes características: útil, oportuna, 

clara, íntegra, relevante, flexível, completa, preditiva e direcionada. 

Combinar o poder de processamento dos computadores com a capacidade visual 

humana de reconhecer formas, padrões, tendências é o foco da área de visualização para 

geração de informação e conhecimento a partir de um conjunto de dados. 

Na subárea de visualização de informação tantos trabalhos estão sendo realizados que 

só no IEEE (Institute of Electrical & Electronic Engineers), além da conferência de 

visualização (IEEE VIS), a partir de 1995 vem sendo realizada a conferência de visualização 

de informação (IEEE IV) e desde 1996 ocorre o simpósio de visualização de informação 

(IEEE INFOVIS), que são, atualmente, os eventos científicos mais importantes desta área. 

O poder de processamento dos computadores, agora também se revela na grande 

qualidade gráfica obtida por diversas aplicações nas áreas de jogos, realidade virtual e 

visualização. As aplicações que utilizam o espaço tridimensional (3D) chamam a atenção dos 

mais diversos tipos de usuários, não somente pela qualidade gráfica, mas também pelas 

novas formas de interação, tornando o uso destes aplicativos muito mais agradáveis. 

Há uma grande divulgação da aplicação da tecnologia VRML (Virtual Reality 

Modeling Language) [VRM97] no domínio de visualização de informação. O uso de VRML 

além de possibilitar a criação de impressões realistas de produtos, por ser acessível via 

Internet, facilita a disseminação dos mundos 3D criados [TAN04]. Portanto, a utilização de 

realidade virtual com visualização de informação tem sido um foco de pesquisas atualmente. 
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1.2 MOTIVAÇÃO 

As pessoas são mais ágeis, seguras e precisas na análise de dados quando uma 

visualização adequada está disponível [LEE03], portanto, é interessante que o usuário tenha 

várias visualizações à disposição, pois em momentos diferentes, ele estará trabalhando com 

dados diferentes, ou necessitará de analisar aspectos diferentes dos dados. 

Conseguir uma ferramenta que ofereça vários tipos de visualizações 3D é uma tarefa 

difícil, pois a maioria das ferramentas disponíveis oferece apenas um tipo de visualização, e 

mesmo assim só a bidimensional (2D). 

Uma limitação existente em diversas aplicações de visualização de informação é a 

inexistência de um ambiente gráfico integrado onde o usuário possa realizar todas as 

operações necessárias na criação de visualizações. Como exemplo, alguns aplicativos 

oferecem ferramentas externas para a importação de dados, e outros, simplesmente 

fornecem aos usuários um documento contendo o padrão em que os dados precisam estar 

codificados para serem utilizados, não oferecendo nenhum tipo de facilidade. 

Com a diversidade de sistemas operacionais existentes, muitas vezes, ao conseguir 

uma ferramenta disponível, o usuário não consegue utilizá-la, pois não existe versão para a 

plataforma utilizada. 

Outras vezes, quando o usuário consegue criar uma visualização interessante de um 

conjunto de dados e necessita compartilhá-la, precisa disponibilizar todos os dados e a 

aplicação de visualização de informação, dificultando muito esse compartilhamento e uso. 

1.3 PESQUISA DESENVOLVIDA 

Este trabalho apresenta uma aplicação para a visualização de informações 

multidimensionais em 3D que oferece vários tipos de visualizações disponíveis, com uma 

interface gráfica integrada para importação, configuração dos dados e criação de 

visualizações, facilitando a disponibilização das visualizações criadas e que possa ser utilizada 

nas mais diversas plataformas disponíveis. 

Para atingir esse objetivo, foi necessária a utilização de diversas técnicas de 

visualização multidimensional de dados, pois utilizando técnicas tradicionais, no máximo 

poderiam ser exibidas três das dimensões disponíveis para cada dado. 

Para facilitar a distribuição, instalação e utilização da ferramenta pelo usuário foi 

necessária a realização de um estudo para selecionar a melhor plataforma de 

desenvolvimento, assim como também foi idealizada qual a forma mais adequada de 

distribuição das visualizações criadas pelo usuário. 
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A ferramenta Meta3D foi desenvolvida para disponibilizar todos esses recursos de 

visualização de informação que normalmente não são encontrados em uma única ferramenta. 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Além deste capítulo introdutório que dá uma visão geral do trabalho realizado, o 

restante desta dissertação está organizada nos capítulos abaixo discriminados. 

O Capítulo 2 apresenta uma visão geral da área de visualização de informações, 

mostra a distinção entre visualização científica e de informações, além de fazer um 

levantamento das técnicas de visualização e de se aprofundar naquelas utilizadas pela 

ferramenta desenvolvida. 

O Capítulo 3 descreve toda funcionalidade da ferramenta Meta3D, que é o produto 

resultante do desenvolvimento deste trabalho, e  apresenta como a ferramenta deve ser 

utilizada. 

No Capítulo 4 é descrito o primeiro estudo de caso, utilizando um conjunto de dados 

obtidos de um estudo sobre nutrição em uma cafeteria de uma universidade. Foi um estudo 

de caso preliminar, com uma quantidade pequena de dados, para demonstrar o uso da 

ferramenta desenvolvida. 

O Capítulo 5 apresenta o segundo estudo de caso, desta vez, utilizando um conjunto 

maior de dados, resultantes de uma pesquisa sobre desnutrição no estado de Pernambuco, 

mostrando os problemas encontrados com suas respectivas soluções e demonstrando a 

utilidade da Meta3D. 

Finalmente, no Capítulo 6 estão descritas as considerações finais deste trabalho, são 

apresentadas as contribuições obtidas e são apontadas direções em que este estudo possa ser 

estendido. 



 

 

CAPÍTULO 2  

VISUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

2.1 INTRODUÇÃO 

O objetivo da visualização de informações é o de promover um entendimento mais 

intuitivo e profundo dos dados analisados e estimular novos insights sobre o processo como 

um todo [LAN03].  

Neste capítulo são encontrados detalhes sobre a área de visualização de informações. 

A seção 2.2 define a área de visualização de informações e traça um paralelo com a 

visualização científica de dados. Uma classificação e detalhamento de técnicas de visualização 

de informações são encontradas na seção 2.3. As considerações finais deste capítulo estão na 

seção 2.4. 

2.2 VISUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

Visualização une os dois sistemas de processamento de informações conhecidos � a 

mente humana e o computador moderno [GER97]. Uma definição encontrada no 

Answer.com refere-se a utilização do computador para converter dados em imagens 

[ANS99c]. 

Na área de visualização existem diversos ramos de pesquisa. A utilizada neste 

trabalho é a visualização de informações. Com o objetivo de dirimir dúvidas que há entre os 

termos visualização científica de dados e visualização de informações, abaixo são 

apresentadas algumas definições. 

A visualização científica de dados utiliza o computador para exibir objetos reais que 

não podem ser vistos normalmente, tais como as formas das moléculas, a dinâmica dos 

fluidos e do ar e padrões de estado atmosférico [ANS99b]. A visualização de informações por 

outro lado, ao invés de focar em dados, foca em informação, que é normalmente abstrata, e 

não possui um mapeamento automático para o mundo real [GER97]. 

A visualização de informações é o uso da interatividade, através de representações 

sensitivas tipicamente visuais, de dados abstratos para reforçar a cognição [WIK05]. Outra 

definição encontrada é a representação de dados em imagens 3D para navegar através deles 

mais rapidamente e de uma maneira mais natural [ANS99a]. 

A visualização de informações é uma área de pesquisa complexa, pois se baseia nas 

teorias de design de informações, computação gráfica, interação homem-máquina e ciência 
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cognitiva [WIK05]. Um problema chave de pesquisa é descobrir novas metáforas visuais para 

representar informações e entender que tarefas de análises elas dão suporte. 

O estudo de Healey [HEA96] é um exemplo de trabalho na área de ciência cognitiva, 

onde ele propõe uma técnica de visualização de informação amplamente baseada em um 

campo da psicologia cognitiva chamado processamento pré-atentivo. Esta técnica é o estudo 

das percepções visuais que são detectadas rapidamente e com pouco esforço pelo sistema 

visual humano, como por exemplo, orientação, forma, intensidade e movimento. Baseadas 

nesta investigação foram construídas ferramentas que permitem que um usuário realize 

tarefas de análise exploratória. 

Algumas áreas de estudo como bioinformática (especialmente com dados de 

genomas) ou informações geográficas e cartográficas não podem ser classificadas nem como 

visualização científica nem como visualização de informações como cita Theresa-Marie 

Rhyne em seu artigo �Does the Difference between Information and Scientific Visualization 

Really Matter?� [RHI03]  e levanta uma questão que ao invés de continuar existindo esta 

classificação atual, talvez fosse melhor classificar as áreas de acordo com os métodos e 

técnicas utilizados. 

Realidade virtual vem sendo utilizada por aplicações de visualização de informações 

por permitir vários tipos de interações adequados à exploração de dados. Neumaier e 

Hinkenjann apresentam uma aplicação que permite análise explorativa de dados de estudos 

médicos utilizando ambientes virtuais colaborativos [NEU05]. 

Um dos focos da visualização de informações é a visualização de dados 

multidimensionais que envolve a representação de elementos multidimensionais em um 

ambiente bidimensional tal como o monitor do computador ou um papel impresso [HEA96]. 

A próxima sessão aborda técnicas de visualização de informação que tratam deste assunto. 

2.3 TÉCNICAS DE VISUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

 Uma classificação das técnicas de visualização, dada por Keim [KEI00], podem ser 

vistas abaixo:  

 Geométricas: exibe transformações e projeções geométricas dos dados. Por exemplo: 

scatterplot-matrices, landscape (Figura 1a) [WIS95], projection pursuit techniques, 

prosection views [SPE95], hyperslice [WIJ93] e parallel coordinates (coordenadas 

paralelas) (Figura 1b) (ver seções 2.3.3 e 2.3.4). 

 Baseadas em Ícones: representa os valores dos dados em características dos ícones. 

Exemplos são: Chernoff Faces (faces de Chernoff) (ver seção 2.3.2), stick figures 

(Figura 1d) [PIC88], shape coding [BED90], color icons [LEV91], TileBars [HEA95]. 
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 Orientadas a pixels: cada valor de uma dimensão é representado por um pixel colorido e 

cada dimensão é apresentada em áreas adjacentes. Por exemplo: recursive pattern 

[KEI95], spiral [KEI94], axes [KEI94], generalized spiral [KEI94], circle segments 

[ANK96]. 

 Hierárquicas: a visualização é hierarquicamente particionada, a dimensão mais 

importante corresponde ao primeiro nível da hierarquia, utilizando as outras dimensões 

como metadados a hierarquia é construída. Exemplos são: dimensional stacking 

[LEB90], worlds within worlds [FEI90], treemaps [SHN92], cone trees [ROB93], 

infoCube [REK93]. 

 Baseada em grafos: visualização de grandes grafos utilizando técnicas que acelerem e 

facilitem o entendimento do mesmo. Por exemplo: 3D graphs drawings, SeeNet [EIC93], 

Narcissus (Figura 1c) [HEN95]. 

 Híbridas: combinação arbitrária das técnicas acima descritas. 

Nas seções subseqüentes serão detalhadas algumas técnicas de visualização que foram 

utilizadas neste trabalho. Elas serão referenciadas pelos termos em português que foram 

destacados acima. 

  
a b 

 
 

c d 

Figura 1 � Técnicas de Visualização de Informação 

a) Landscape b) parallel coordinates c) Narcissus d) stick figures 
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2.3.1 CODIFICAÇÃO DE CORES 

Mapeamento de atributos é uma das técnicas mais utilizadas para visualizar dados 

multidimensionais [WEG97]. São definidos os objetos a serem visualizados, como linhas ou 

planos, e em cima destes são associados atributos, dos quais o mais utilizado é a cor. 

Uma cor pode ser descrita como um ponto no espaço tridimensional de cores. Os 

esquemas de codificação são normalmente definidos a partir das aplicações em que são 

utilizadas. Em aplicações técnicas as cores primárias, como a vermelha (red), o verde (green) 

e o azul (blue) � RGB � definem as dimensões do espaço de cores. Cor (hue), saturação 

(saturation) e brilho (brightness) � HSB � são utilizadas como as dimensões de aplicações 

baseadas em percepções [SCH05]. 

A principal vantagem em utilizar codificação de cores vem do fato de ser utilizada 

freqüentemente (e.g., mapas de previsão de tempo), portanto muitos usuários já estão 

familiarizados com este tipo de visualização. Uma outra vantagem é a facilidade do cálculo e 

da interpretação das imagens codificadas com cores. 

Uma limitação de codificação de cores é a de possibilitar no máximo mapeamento de 

três variáveis, ou seja, RGB ou HSB. Além disso, se realmente todos os três componentes do 

modelo de cores forem codificados em uma imagem, as variáveis não serão mais 

diferenciadas, tendo em vista que não será possível distinguir os valores individuais de cada 

uma delas. Portanto, normalmente a codificação é restrita a no máximo duas variáveis. 

Uma desvantagem nesta técnica é a necessidade da exibição de uma legenda exibindo 

o significado das cores, pois isto muda de aplicação para aplicação. Um outro problema com 

está técnica é o fato de oito por cento da população sofrer de daltonismo. 

2.3.2 FACES DE CHERNOFF (FC) 

Em 1973, Herman Chernoff apresentou uma técnica de visualização [CHE73, CHE75]  

para ilustrar tendências em dados multidimensionais. Esta técnica é bastante efetiva, pois 

relaciona os dados com características faciais, que o ser humano já está acostumado a 

diferenciar.  

Cada dimensão é mapeada em uma característica facial diferente, como tamanho do 

olho, tamanho ou curvatura da boca, entre outras. O Quadro 1 mostra 20 dimensões que 

podem ser relacionadas com características faciais nas faces de Chernoff (FC). 
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Quadro 1 � Descrição das características faciais nas faces de Chernoff [MIN96] 

Dimensão Característica Facial 

1  Largura da face 

2  Altura da orelha 

3  Metade da altura da face 

4  Excentricidade da elipse superior da face  

5  Excentricidade da elipse inferior da face  

6  Comprimento do nariz 

7  Posição do centro da boca 

8  Curvatura da boca 

9  Comprimento da boca 

10  Altura do centro dos olhos 

11  Separação dos olhos 

12  Inclinação dos olhos 

13  Excentricidade dos olhos 

14  Metade do comprimento do olho 

15  Posição da pupila 

16  Altura da sobrancelha 

17  Ângulo da sobrancelha 

18  Comprimento da sobrancelha 

19  Raio da orelha 

20  Largura do nariz 

A Figura 2 apresenta diversas faces de Chernoff utilizadas para ilustrar variações nos 

valores dos dados. A utilização desta técnica permite que tendências nos dados sejam 

facilmente identificadas, entretanto cada face não contém qualquer informação sobre os 

valores que estão sendo representados. Apesar desta limitação, o conhecimento sobre 

tendências nos dados pode ajudar a determinar que seções dos dados são de particular 

interesse, num conjunto grande de dados [MIN96]. 

Um estudo inicial realizado para comprovar a efetividade da visualização de faces de 

Chernoff demonstrou que esta visualização não utiliza a vantagem do processamento pré-

atentivo visual humano e que as características faciais que geram resultados mais precisos 

são o tamanho do olho e a inclinação da sobrancelha [MOR00]. 
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Figura 2 � Faces de Chernoff podem ser utilizadas para  

ilustrar variações em valores [MIN96] 

Lott [LOT90] demonstrou o uso de faces de Chernoff para analisar tendências em 

dados laboratoriais, confirmando que esta representação gráfica acelera o reconhecimento de 

anomalias. As faces de Chernoff demonstraram ser uma ótima ferramenta para representar 

dados de pacientes, pois a mente e os olhos humanos são extremamente sensitivos a 

pequenas mudanças de aparência e expressões faciais.  

Um dos melhores estudos de caso utilizando faces de Chernoff é a ilustração de 

tendências nos dados de pacientes, especialmente em casos de pacientes muito doentes, onde 

são realizados muitos estudos laboratoriais. As Faces são muito úteis na comparação do 

resultado atual de um exame com o resultado anterior de um exame do mesmo tipo. Pois 

uma breve observação em Faces adjacentes (resultado atual e anterior) é suficiente para 

identificar mudanças nos dados laboratoriais (anomalias), sendo muito mais fácil do que ter 

que analisar diversos valores numéricos. 

Lee, Butavicius e Reilly [LEE03] apresentam um outro estudo comparando o 

desempenho do uso de técnicas iconográficas (como faces de Chernoff) versus técnicas 

espaciais. Como conclusão apresenta que as técnicas espaciais geram resultados de 

reconhecimento dos dados mais rápidos e precisos, porém nesta avaliação as faces de 

Chernoff não foram utilizadas para avaliar tendências dos dados, que é o objetivo principal 

desta técnica. 

Rahu [RAH89] descreveu uma aplicação de faces de Chernoff em dados de incidência 

de câncer que foi implementada utilizando um subconjunto de dados derivados do V Volume 

de Incidência de Câncer nos Cinco Continentes. As variáveis utilizadas foram: a taxa de 

incidência por idade padronizada, a proporção de incidência de casos, o tempo estimado para 

incidência, o tempo médio decorrido antes do diagnóstico, a verificação histológica, a taxa de 

mortalidade/incidência, se ocorreu o óbito e a duração do período com câncer. 
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Andreas Loizides e Mel Slater apresentam o �Empathic Visualisation Algorithm 

(EVA)� que provê um mapeamento automático de características semanticamente 

importantes dos dados em feições perceptiva ou emocionalmente significantes da estrutura 

visual correspondente (como uma face) [LOI02]. Esta técnica foi projetada para criar o 

mesmo impacto no observador que ele teria ao acessar as semânticas relevantes dos dados 

utilizados para criar as faces. 

A Figura 3 apresenta quatro faces representando o estado financeiro de quatro 

diferentes companhias. Mesmo sem nenhum conhecimento do que as expressões faciais 

representam, identifica-se intuitivamente que a companhia representada pela face que está 

na parte inferior direita possui a melhor condição financeira. Mais informações podem ser 

extraídas das faces ao saber que o grau de felicidade representa o lucro, o grau de medo 

representa a falta de liquidez, e assim por diante. 

Diferentemente das faces de Chernoff tradicionais em que o mapeamento entre 

atributos e feições é feito arbitrariamente, o EVA utiliza algoritmos genéticos para que as 

faces geradas causem efeitos emocionais correspondentes ao que a semântica dos dados 

causariam. 

 

Figura 3 � Exemplos de faces randômicas produzidas pelo algoritmo EVA [LOI02] 

A técnica de faces de Chernoff original usa como ícone um formato de cabeça. Em Meta3D ela 

foi adaptada para: primeiramente, ao invés de utilizar duas dimensões (2D) foram utilizadas 

três dimensões (3D) para representar as faces de Chernoff; uma outra adaptação foi a 

utilização de dois ícones que substituem o formato de cabeça, um em forma de lata e o outro 

como um prisma triangular, como pode ser observado na Figura 4. Outros ícones poderão ser 
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adicionados em outras implementações, caso necessário para representar mais a metáfora 

desejada; a utilização de uma textura para realizar um efeito de degradê na face de Chernoff 

compõe a última alteração estrutural realizada; para finalizar as adaptações, ao invés de 

utilizar uma faixa contínua para representar as características faciais foram utilizadas três 

categorias para o tamanho dos olhos, a largura do nariz, o formato da boca e a largura da 

face. Por exemplo, existem apenas três tipos de narizes, um mais estreito, um mediano e um 

mais largo, ao invés de ter um conjunto maior de narizes variando desde o nariz mais largo 

até o mais estreito. 

  
a b 

Figura 4 � Formatos de cabeça utilizados nas faces de Chernoff no Meta3D 

O resultado visual destas adaptações pode ser conferido no Capítulo 4. 

2.3.3 COORDENADAS PARALELAS (CP) 

Em 1980, Alfred Inselberg apresentou a técnica de visualização coordenadas 

paralelas [INS80, INS90], propondo uma nova maneira de representar informações 

multidimensionais [JON98]. 

No sistema tradicional de coordenadas cartesianas todos os eixos são mutuamente 

perpendiculares. Em coordenadas paralelas (CP), todos os eixos estão paralelos com relação 

aos outros e igualmente espaçados. Desta forma, podemos representar em duas dimensões 

(2D) a quantidade de dimensões desejadas, limitada apenas pela largura da tela onde se está 

exibindo. Outra vantagem na utilização desta técnica é a de visualizar facilmente correlações 

entre variáveis que estejam representadas em eixos adjacentes. 

Para exemplificar, a Figura 5 apresenta os seguintes pontos com seis dimensões:  

p1 (-1, 4, 3, 10, -2, 5), p2 (0, 5, 9, 2, 1, 8), p3 (2, 7, 5, 1, 2, 6) e p4 (5, -5, 4, 2, 0, �2) em 

coordenadas paralelas. Nesta visualização, cada dado é representado por uma linha que 

intersecta todos os eixos, onde o ponto p1 é representado pela linha que tem como ponto 

inicial o valor �1 no eixo X1, depois intersecta os eixos X2 no valor 4, X3 no valor 3, X4 no 

valor 10, X5 no valor �2 e tem como ponto final o valor 5 no eixo X6. 

É possível observar nesta mesma figura que cada eixo possui sua própria escala para 

facilitar a visualização dos dados e suas correlações, principalmente quando há uma grande 

diferença nos valores absolutos em eixos diferentes, como por exemplo, um eixo que 
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representa idade em meses possuindo valores entre 0 e 60 e outro eixo que representa o peso 

em gramas possuindo valores entre 2.500 e 10.000, sem utilizar uma escala própria para 

cada eixo tornaria a visualização das idades de difícil compreensão. 

Para a técnica de visualização de CP várias extensões foram desenvolvidas com o 

objetivo de melhorá-la. A seguir serão descritas algumas delas. 

Reordenamento de eixos é uma técnica muito importante em CP, pois a descoberta de 

informações nesta visualização é extraída entre eixos adjacentes. Em [BOL88], Bolorfoush e 

Wegman demonstraram que para N = 2n dimensões são necessárias apenas n reorganizações 

bem escolhidas para conseguir todas as associações entre eixos adjacentes. Portanto, 

qualquer sistema de visualização de CP deve oferecer uma forma automática de criar estas 

permutações e/ou permitir ao usuário reordenar os eixos manualmente.  

Brushing é uma técnica bem efetiva para especificar um foco explícito durante a 

visualização de informações [HAU02]. Uma outra definição de brushing, encontrada em 

[WAR94], é um processo em que o usuário pode destacar, selecionar ou apagar um 

subconjunto de dados dos elementos visualizados com o uso de um mouse ou um outro 

dispositivo de entrada apropriado para realizar esta tarefa diretamente sobre os elementos.  

  

Figura 5 � Representação de Quatro Pontos com Seis Dimensões  
em Coordenadas Paralelas 

A XmdvTool implementa a técnica chamada N-dimensional brush [WAR94], onde o 

usuário tem a opção de escolher diversas parâmetros dos brushes, como forma geométrica, 

tamanho e fronteira. Uma outra técnica, chamada angular brushing, está implementada na 

ferramenta descrita em [HAU02], onde a seleção dos elementos é feita através da escolha de 

uma faixa de ângulos em que as linhas intersectam os eixos. Willis apresenta 524.288 
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maneiras de selecionar dados em ambientes de visualização de dados para facilitar os 

projetistas de ferramentas em escolher quais características serão implementadas em seus 

frameworks [WIL96]. 

Uma outra extensão, é a técnica de criação de hypersurface (Figura 6) no espaço de 

coordenadas paralelas multimensionais, definida pelo cálculo do envelope da coleção de 

linhas poligonais representando seus pontos [INS90]. Os valores pertencentes ao interior da 

hypersurface correspondem aos que satisfazem o conjunto de restrições definidas pelo 

usuário. 

CP Hierárquicas é uma técnica proposta em [FUA99] que aborda o problema de 

visualização de um grande volume de dados utilizando CP através de visões 

multiresolucionais dos dados para a descoberta sistemática de padrões e tendências ocultas 

dos dados. A Figura 7 exemplifica uma redução de  resolução na visualização de um cluster 

de linhas. 

Uma outra extensão de coordenadas paralelas é detalhada na próxima subseção. 

 

Figura 6 � Hypersurface representada pelo envelope de seus pontos [INS90] 
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Figura 7 � Um cluster de linhas representada por sua média e  

regiões de opacidade decrescente [FUA99] 

2.3.4 COORDENADAS PARALELAS EXTRUSIVAS (CPE) 

A técnica de coordenadas paralelas extrusivas (CPE) [WEG97] é baseada em CP cujo 

objetivo é o de visualizar sistemas dinâmicos multidimensionais. Com CP uma trajetória é 

amostrada durante sua evolução em pontos discretos no tempo {x(t0), x(t1), x(t2), ...} e suas 

coordenadas são inseridas como linhas no sistema de CP (ver lado esquerdo da Figura 8). Em 

CPE, ao invés de utilizar o mesmo sistema de coordenadas para cada amostra, desloca-se o 

sistema de CP ao longo do eixo Z, como observado no lado direito da Figura 8. 

 

Figura 8 � Trajetória discreta em CP (esquerda) e a mesma  
trajetória em CP Extrusivas (direita) [WEG97] 

Todos os métodos de exploração em CP podem ser aplicáveis em CPE, pois cada linha 

em CP está representada em um corte transversal na superfície gerada em CPE. Ao rotacionar 

um pouco esta superfície é obtida a informação da trajetória ao longo do tempo, sem precisar 

de qualquer animação que seria necessária no sistema tradicional de CP. Uma outra 
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vantagem desta técnica é que através de uma única visualização da superfície, características 

como convergência e divergência de sistemas dinâmicos multidimensionais são descobertas. 

A Figura 9 apresenta duas visões de uma superfície gerada em VRML [VRM97] 

utilizando a técnica de CPE. Pode-se constatar que esta superfície representa quatro dados 

(observando as seções horizontais em profundidade) com cinco dimensões (observando as 

seções verticais). A parte superior da superfície é vermelha, enquanto que a parte inferior é 

cinza para facilitar sua identificação pelo usuário. 

É importante notar que para não haver distorções na superfície gerada é utilizado um 

mesmo espaçamento horizontal entre todas seções transversais, assim como um mesmo 

espaçamento vertical é utilizado entre os eixos, gerando uma visualização uniforme de todas 

as variáveis representadas. 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo foram apresentados definições e estudos realizados na área de 

visualização. O foco de estudo é a área de visualização de informações, onde foram 

detalhadas as técnicas utilizadas na ferramenta desenvolvida neste trabalho. 

No próximo capítulo encontra-se uma descrição completa da ferramenta Meta3D com 

sua arquitetura e toda as suas funcionalidades do ponto de vista do usuário. 

 
a 

 

b 

Figura 9 � CPE em VRML 

 



 

 

CAPÍTULO 3  

A FERRAMENTA META3D 

3.1 INTRODUÇÃO 

Nos primórdios da civilização, o homem iniciou as invenções tecnológicas com a 

criação de instrumentos de pedra, como machado, faca e pontas rústicas de lança. Desde 

então, o homem sempre se dedicou a criar ferramentas para facilitar o seu trabalho. Com este 

mesmo espírito inovador, foi idealizada a ferramenta Meta3D para facilitar o trabalho da 

construção de visualização de informações. 

Neste capítulo, a ferramenta Meta3D é descrita. Inicialmente, na seção 3.2 é 

apresentada a ferramenta desenvolvida. Na seção 3.3 são apresentadas as funcionalidades 

disponíveis na mesma, e na seção 3.4 são descritas a sua arquitetura e plataforma de 

desenvolvimento. Finalmente, na seção 3.5 são apresentadas as considerações finais deste 

capítulo. 

3.2 APRESENTANDO A META3D 

Meta3D é uma ferramenta para a construção de visualização de informações no 

espaço tridimensional. Uma vez criada a visualização, a mesma poderá ser distribuída 

facilmente, pois o formato de saída da ferramenta é o gerado pela linguagem VRML [VRM97, 

MAR97], ao invés de usar um formato próprio que só poderia ser visualizado dentro da 

ferramenta. 

A ferramenta foi idealizada para que o usuário utilize em conjunto técnicas 

estatísticas e de visualização de informações, de uma forma integrada, tornando o processo 

de criação de visualização mais ágil e mais intuitivo para o usuário. 

Meta3D utiliza três técnicas de visualização: faces de Chernoff,  coordenadas paralelas 

e coordenadas paralelas extrusivas. A utilização da técnica de codificação de cores em 

conjunto com estas outras técnicas de visualização é um destaque interessante para uma 

visualização mais rica das informações e também está disponível para o usuário. 

Com o uso desta ferramenta o usuário poderá representar no espaço tridimensional 

valores numéricos e textuais extraídos de arquivos de dados, os quais são importados pela 

ferramenta. 

Com a possibilidade de categorizar as variáveis (ver seções 3.3.2 e 3.3.3), o usuário 

consegue criar um maior conjunto de visualizações para descobrir mais informações a partir 
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dos dados trabalhados, sendo esta uma opção interessante não encontrada na maioria das 

outras ferramentas. 

É interessante ressaltar que todas as funcionalidades mencionadas a seguir estão 

disponíveis para o usuário dentro da interface gráfica da ferramenta, facilitando o uso efetivo 

pelos usuários. Existem ferramentas que oferecem aplicativos separados para realizar 

algumas tarefas, como por exemplo, na XmdvTool [WAR94] a importação de arquivos é feita 

através de linha de comando utilizando um utilitário separado da ferramenta. 

3.3 FUNCIONALIDADES DA FERRAMENTA 

Para dar suporte ao processo da criação de uma visualização de informações foram 

identificadas várias funcionalidades desejáveis. A seguir temos uma lista com estas 

funcionalidades: 

 importação de arquivos; 

 análise estatística dos dados; 

 configuração das variáveis e dos dados para visualização; 

 configuração dos parâmetros para classificação dos dados por ordem de relevância; 

 escolha e configuração do tipo de visualização desejada. 

Nas seções a seguir as funcionalidades da ferramenta Meta3D serão descritas em 

detalhes. 

3.3.1 IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS 

Esta funcionalidade é imprescindível em qualquer ferramenta de visualização de 

informações, pois é impraticável que o usuário necessite digitar os dados a serem 

visualizados na ferramenta. 

Na Meta3D foi implementada a importação de arquivos textos separados por 

tabulação, possuindo ou não uma linha de cabeçalho. Podem ser importados tanto dados 

numéricos quanto textuais. Os valores numéricos reais precisam estar sem separadores de 

milhar e utilizarem o caractere ponto (.) como símbolo de casa decimal. No caso de valores 

textuais, a ferramenta considera os valores como sendo uma enumeração para mapear os 

valores de texto em valores numéricos. O usuário pode definir uma ordem para a enumeração 

criada, ajustando assim o resultado final obtido. O usuário tem acesso à importação de 

arquivo (ver Figura 10) através do item Importar do menu Arquivo. 
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Figura 10 � Tela: Importação de Arquivos 

3.3.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O conjunto de dados a ser representado em uma aplicação de visualização de 

informações é o componente principal que alimentará a aplicação. A correta escolha dos 

dados que serão representados na aplicação para visualização e interpretação pelo usuário é 

primordial para o sucesso da aplicação. A fim de realizar esta escolha, o conjunto de dados 

deve ser tratado de acordo com uma metodologia adequada, para que os dados significativos 

do conjunto sejam separados dos não significativos. Além disso, se o conjunto de dados for 

muito grande, é importante realizar uma amostragem dos dados representativos do conjunto. 

O tipo de tabela mais importante para a Estatística Descritiva é a de distribuição de 

freqüências, e será utilizada, nessa ferramenta, para categorizar as variáveis. A seguir, estão 

descritos alguns conceitos fundamentais e os procedimentos usuais na construção destas 

tabelas conforme apresentados em [FON96]. 

A amplitude total ou range (R) é a diferença entre o maior e o menor valor 

observados. 

Freqüência absoluta (Fi) é o número de vezes que o elemento aparece na amostra, ou o 

número de elementos pertencentes a uma classe. 

Distribuição de freqüência é o arranjo dos valores e suas respectivas freqüências, isto 

é, cada valor está associado à quantidade de vezes em que aparece no conjunto de dados. 
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Uma das formas para calcular o número de classes (K)  é utilizar a fórmula de  

Sturges [STU26] que é dada por: ),log(22.31 nK  onde n é o tamanho do conjunto de 

dados. 

A amplitude de cada classe (h) é dada pela fórmula: .KRh   E da mesma forma 

que no caso do número de classes (K), a amplitude (h) deve ser aproximada para o maior 

inteiro. Assim, se ,4,6h  usa-se .7h  

Com o cálculo da quantidade de classes e da amplitude de cada classe é criada a tabela 

contendo as classes das variáveis e sua respectiva freqüência. 

A aplicação deste processo para a descoberta das categorias (classes) de cada variável 

está exemplificada na seção 4.2. 

Na versão atual da ferramenta, nenhuma análise estatística está implementada, mas 

essa análise foi utilizada na construção dos dois estudos de casos apresentados nesta 

dissertação. A categorização obtida pela aplicação da análise estatística foi incluída 

manualmente na ferramenta, utilizando o recurso de configuração de categorias (Figura 14). 

3.3.3 CONFIGURAÇÃO DAS VARIÁVEIS E DO CONJUNTO DE DADOS 

Ao importar um arquivo de dados, pode ser necessária a realização de um ou mais dos 

seguintes passos: 1) escolher quais variáveis devem aparecer na visualização, 2) re-arranjar 

sua ordem, 3) definir os tipos das variáveis, 4) editar os títulos das mesmas, 5) categorizá-las, 

6) associar cores às categorias ou valores de uma variável e 7) definir o conjunto de dados a 

ser visualizado. Estas funcionalidades estão detalhadas abaixo. 

Em um arquivo pode-se ter mais variáveis do que se deseja utilizar na visualização, 

portanto é interessante que o usuário escolha quais variáveis ele deseja que apareçam na 

visualização escolhida (passo 1). Nas visualizações de coordenadas paralelas e coordenadas 

paralelas extrusivas o usuário pode descobrir o tipo de relacionamento entre variáveis 

adjacentes, portanto re-arranjar a ordem das variáveis é indispensável para que o usuário 

possa extrair mais informações sobre o conjunto de dados que esteja tratando (passo 2). 

Estas duas funcionalidades (Figura 11) estão disponíveis através do item Ordem e Exibição 

no menu Configurações e para utilizá-las, basta o usuário selecionar a variável desejada e 

utilizar os botões da ferramenta para alterar a ordem de exibição das variáveis e selecionar as 

variáveis que estarão disponíveis na visualização. 
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Figura 11 � Tela: Ordem e Exibição 

 

 

Figura 12 � Tela: Tipos das Variáveis 
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A ferramenta Meta3D está trabalhando atualmente com 3 tipos de dados: integer, 

double e string representando  os tipos inteiro, real e cadeia de caracteres, respectivamente. 

Por padrão (default) os valores importados são double, mas o usuário pode alterar estas 

definições (Figura 12) disponíveis no item Tipos das Variáveis no menu Configurações, 

onde o usuário poderá escolher através de um combobox o tipo de cada variável que foi 

selecionada para exibição (passo 3). Quando o usuário selecionar que uma variável é do tipo 

string para a visualização, os valores serão considerados como uma enumeração, utilizando a 

mesma ordem definida na configuração do conjunto de dados a ser visualizado (Figura 16). 

Para os arquivos que não contém cabeçalhos, ou naqueles em que o nome da variável 

não está adequado ou está abreviado, pode-se editar os nomes das variáveis (Figura 13) 

através do item Títulos das Variáveis no menu Configurações para deixá-los mais 

compreensíveis na visualização (passo 4). Por exemplo, uma variável que se chama 

�cal_gord� poderia ser apresentada de forma mais intuitiva alterando o seu título para 

�Calorias da Gordura�. 

 

Figura 13 � Tela: Títulos das Variáveis 
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a 

 

b 

Figura 14 � Tela: Categorias das Variáveis 
(a) Categorias Numéricas (b) Categorias Textuais 

Conforme explicado na seção 2.3.2 a categorização das variáveis (Figura 14) é 

necessária para utilizar a visualização de faces de Chernoff, além de ser um recurso extra 
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interessante para as visualizações de coordenadas paralelas e coordenadas paralelas 

extrusivas, e está acessível através do item Categorias das Variáveis no menu 

Configurações (passo 5). A Figura 14a mostra a tela que o usuário utiliza para definir 

categorias para variáveis do tipo integer ou double, onde ele pode selecionar a quantidade de 

categorias desejadas e para cada uma delas é necessário definir seu intervalo. Pode-se 

conferir nesta mesma figura que pertencem à categoria todo valor x tal que 65.0 ≤ x < 440.0. 

Na Figura 14b é apresentada a tela utilizada para definir categorias para variáveis do tipo 

string, onde o usuário escolhe quais valores pertencem a cada categoria. 

 Mapear os valores ou as categorias de uma variável em cores é interessante, pois 

permite ao usuário identificar facilmente alguns conjuntos de dados (passo 6). Por exemplo, 

ao associar cores a uma variável representando sabor, pode-se escolher a cor verde para 

sabor de legumes e vermelho para sabor de tomate, o que leva a uma expressividade grande 

na visualização criada. 

Na Figura 15a pode ser vista a tela de configuração de codificação de cores, acessível 

através do item Codificação de Cores do menu Configurações. O usuário primeiro 

seleciona a variável desejada, depois escolhe se a codificação será feita utilizando os valores 

ou as categorias da variável e finalmente para cada valor ou categoria existente é selecionada 

a cor desejada utilizando uma caixa de diálogo apropriada (Figura 15b). Para que esta última 

tarefa seja menos tediosa a ferramenta Meta3D gera aleatoriamente cores para cada valor ou 

categoria disponível. Maiores detalhes sobre a utilização da técnica de mapeamento de cores 

podem ser vistos nos capítulos 4 e 5. 

Uma outra configuração interessante é dar ao usuário a possibilidade de selecionar 

um subconjunto dos dados a serem visualizados (Figura 16), pois sem este recurso o usuário 

teria que criar, externamente, um outro arquivo que contivesse apenas os dados desejados, 

fazendo com que o usuário precisasse gerenciar vários arquivos de dados, cada um com um 

subconjunto dos dados necessários para cada visualização desejada. Esta funcionalidade está 

acessível através do item Conjunto de Dados no menu Configurações e para utilizá-la, 

basta o usuário selecionar os dados que deseja exibir e alterar a ordem em que os dados serão 

exibidos, esta última opção só terá um efeito visual na visualização de coordenadas paralelas 

extrusivas (passo 7). 

3.3.4 CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DE ANÁLISE 

Numa visualização de informações, o usuário deve ser capaz de identificar facilmente 

dados que possuam valores críticos. Esta identificação pode ser feita através de várias formas, 

como por exemplo, som, pulsação, cor, entre outras. 
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O usuário deve ser capaz de incluir valores com limites máximos e mínimos para 

atender os seus objetivos. Por exemplo: para uma determinada refeição o usuário deseja 

encontrar uma sopa que contenha aproximadamente 200 calorias, então se pode definir o 

valor 200 para a variável que representa as calorias da sopa e 10% de tolerância para os 

limites máximos e mínimos desejados. 

Pode-se definir valores críticos para mais de uma variável, onde será feita uma média 

para medir o grau de similaridade entre os dados existentes com os parâmetros definidos 

pelo usuário e isto será refletido na visualização criada. 

A escolha pela utilização da pulsação para destacar o objeto visualizado deve-se ao 

fato de já se ter utilizado cores para representar os dados de uma variável e da dificuldade da 

identificação de qual dado está emitindo um som, quando temos muitas representações de 

dados distribuídas num espaço pequeno. 

O grau de similaridade se reflete na freqüência da pulsação, isto é, quanto mais um 

objeto pulsar maior será a similaridade do dado com os parâmetros definidos pelo usuário, 

facilitando bastante, tanto a análise dos dados visualizados, quanto a concentração da 

atenção nos dados mais importantes. Esta funcionalidade está prevista para ser incluída na 

próxima versão da ferramenta Meta3D. 

3.3.5 ESCOLHA E CONFIGURAÇÃO DA TÉCNICA DE VISUALIZAÇÃO 

A versão atual da ferramenta Meta3D dá suporte as técnicas de visualização de faces 

de Chernoff, coordenadas paralelas e coordenadas paralelas extrusivas (descritas no 

Capítulo 2) e acessíveis através do menu Gerar Visualização. 

O usuário tem a opção de escolher a visualização desejada, configurar alguns 

parâmetros específicos para cada visualização e ao pressionar o botão Gerar (Figura 18 e 

Figura 19), uma caixa de diálogo (Figura 17) é exibida para que seja escolhido o nome do 

arquivo e em que pasta a visualização será salva. 

Na visualização de faces de Chernoff (Figura 18) é permitida ao usuário a inclusão de 

um rótulo de texto para complementar a representação do dado visualizado. A Meta3D 

permite que o usuário associe um rótulo a cada valor ou categoria de uma variável, 

enriquecendo o resultado final da visualização. 
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a 

 

b 

Figura 15 � Telas: (a) Codificação de Cores 
(b) Caixa de Diálogo de Escolha de Cores 
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Figura 16 � Tela: Conjunto de Dados 

 

Figura 17 � Caixa de Diálogo Exportar para VRML 
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Figura 18 � Tela: Visualização de Faces de Chernoff 

Na visualização de coordenadas paralelas e coordenadas paralelas extrusivas 

(Figura 19), o usuário terá a opção de selecionar para cada variável se ele deseja que sejam 

utilizados os próprios valores ou as categorias, permitindo uma melhor análise para 

descoberta de relacionamentos entre as variáveis. A tela de configuração é a mesma para 

estas duas visualizações, pois os parâmetros de configurações são os mesmos. 

Caso o usuário tenha configurado uma codificação de cores, então a visualização 

gerada utilizará estas cores definidas, caso contrário, as cores padrões destas visualizações 

serão exibidas, verde para as coordenadas paralelas, e vermelho e cinza para as coordenadas 

paralelas extrusivas, correspondendo às partes inferior e superior da superfície, 

respectivamente. 
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Figura 19 � Tela: Visualização de Coordenadas Paralelas ou  

Visualização de Coordenadas Paralelas Extrusivas 

3.4 ARQUITETURA DA FERRAMENTA 

A ferramenta Meta3D foi desenvolvida em Java [DEI04] para permitir o seu uso em 

diversos sistemas operacionais, e também através de sites via Applet, neste último caso, 

apenas uma pequena adaptação é necessária. 

Na Meta3D, o usuário configura completamente como será a visualização 3D dos 

dados e manda criá-la; neste momento é gerado um mundo VRML [VRM97] contendo a 

visualização definida pelo usuário. Esta visualização poderá ser disponibilizada facilmente, 

pois para que qualquer usuário possa utilizá-la basta um navegador com um plug-in VRML. 

VRML foi utilizado por ser um padrão aberto para a construção de mundos virtuais 

tridimensionais de fácil aprendizagem, facilitando assim o desenvolvimento da visualização e 

a possibilidade da inclusão gradual de novas funcionalidades. 

A arquitetura geral da ferramenta pode ser vista na Figura 20 e contextualiza o seu 

uso. Através de uma interface gráfica, o usuário poderá configurar quais dados e variáveis 

devem ser apresentadas na visualização, quais são os parâmetros críticos que merecem 
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destaque e finalmente, qual o tipo de visualização desejada para que a ferramenta crie o 

mundo VRML que será visualizado num navegador com o plug-in adequado. 

Meta3D

Configurador de
Variáveis e Parâmetros

Configurador de
Visualizações

Interface Gráfica

Navegador com
plug-in VRML

Gerador VRML

Arquivo
de

Dados

Arquivo
VRML

 

Figura 20 � Arquitetura geral da ferramenta 

Esta ferramenta foi desenvolvida com o objetivo de possibilitar a inclusão de novas 

visualizações sem ter a necessidade de alterar a arquitetura criada. Maiores detalhes do 

modelo de classes podem ser vistos no Apêndice A. 

O arquivo VRML gerado pela ferramenta está estruturado com o uso de prototypes para que 

o seu tamanho seja reduzido e torne mais fácil a sua compreensão e extensão. O uso de 

prototypes em VRML é similar à definição de uma classe em linguagens de programação, 

onde é definida a estrutura da classe e a cada instanciação da classe, um objeto é criado. Para 

facilitar a distribuição das visualizações geradas as definições dos prototypes estão incluídas 

no início de cada arquivo VRML gerado, para evitar a referência a um arquivo externo. As 

definições dos prototypes estão descritas no Apêndice B. 

No caso da visualização de faces de Chernoff, para conseguir o efeito de degradê é 

necessária a utilização de um arquivo bitmap com o gradiente desejado, portanto, a 

ferramenta gera na mesma pasta da visualização os três arquivos necessários para a completa 

visualização das faces de Chernoff. 

Para facilitar a distribuição e o uso da ferramenta Meta3D foi gerado um arquivo .jar 

que possui todas as classes compiladas, os arquivos de gradientes necessários para a 

visualização de faces de Chernoff e também os arquivos com prototypes necessários para 

todas as visualizações. Portanto, não é necessária nenhuma instalação desta ferramenta, 

basta copiar o arquivo Meta3D.jar para o computador e depois executá-lo para começar a sua 

utilização. 
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Para o funcionamento da ferramenta é necessária a instalação da máquina virtual 

Java versão 1.5 ou superior, e para a exibição das visualizações geradas é necessária a 

utilização de um navegador que dê suporte a VRML �nativamente� ou através de plug-in. 

3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo, a ferramenta Meta3D foi descrita, os recursos disponíveis para o 

usuário foram especificados, e a sua forma de uso foi detalhada. 

Os recursos disponíveis nesta ferramenta podem ser observados em outras 

ferramentas de visualização de informações, mas não em uma única ferramenta, nem de uma 

forma tão integrada quanto a aqui desenvolvida. O Quadro 2 apresenta os recursos 

disponíveis na Meta3D, NDimViewer [STE99], Parvis [LED02] e XmdvTool[WAR94]. 

Vale salientar que a técnica para destacar dados críticos descrita na seção 3.3.4 

oferece uma seleção de dados mais voltada para a tomada de decisão do que a normalmente 

obtida com a utilização da técnica de brushing, encontrada em diversas ferramentas de 

visualização. Pois, além de selecionar os dados mais importantes para o usuário, a 

visualização resultante permite ao usuário saber o grau de similaridade de cada dado com os 

valores ideais definidos, através do uso de pulsações com variações de freqüência. 

Como a ferramenta foi desenvolvida em Java, a sua utilização poderá ser realizada em 

qualquer sistema operacional que tenha a máquina virtual Java instalada com a simples 

execução de um arquivo .jar, facilitando a sua distribuição e uso. 

E finalmente, a ferramenta possibilita a visualização de informações para dois tipos de 

usuários. Um que utiliza a ferramenta para criar diversas visualizações diferentes e assim 

descobrir qual a melhor configuração, ou as melhores configurações, dos parâmetros para a 

descoberta de informações relevantes. E um outro tipo de usuário que simplesmente terá 

acesso às visualizações criadas através do uso de apenas um navegador com plug-in de 

VRML, sem ter a necessidade de ter e/ou saber utilizar a Meta3D. 
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Quadro 2 � Recursos disponíveis em ferramentas de  

visualização de informação acadêmicas 

Ferramenta 

Características 

Meta3D NDimViewer Parvis XmdvTool 

Técnica de FC Sim Não Não Não 

Técnica de CP Sim Não Sim Sim 

Técnica de CPE Sim Sim Não Não 

Tipo de visualização 3D 3D 2D 2D 

Re-ordenamento de eixos Sim1 Sim1 Sim2 Sim2 

Importação de arquivos Sim Não Não Sim3 

Definição de categorias Sim Não Não Não 

Brushing Não Sim Sim Sim 

Codificação de cores Sim Sim Não Não 

 

                                                        

1 Utilizando a interface gráfica da ferramenta. 

2 Interativamente, isto é, através do uso de dispositivo de apontamento diretamente na visualização. 

3 Através de linha de comando, utilizando um utilitário em separado. 



 

 

CAPÍTULO 4  

ESTUDO DE CASO 1: ANÁLISE NUTRICIONAL DE SOPAS 

4.1 INTRODUÇÃO 

A utilização da ferramenta com dados reais é uma forma importante de avaliar a 

eficácia da mesma para a visualização e descoberta de informações. 

Neste capítulo é apresentado um estudo de caso da utilização da ferramenta Meta3D 

com um conjunto de dados nutricionais de sopas, descrito na seção 4.2. Para a  utilização da 

visualização de faces de Chernoff é necessário realizar um mapeamento entre as variáveis que 

serão apresentadas e as características faciais, descrito na seção 4.3. Foram criadas diversas 

visualizações utilizando este conjunto de dados e os resultados podem ser vistos na seção 4.4. 

Algumas considerações finais sobre o estudo de caso realizado são apresentadas na seção 4.5. 

4.2 ESTUDO SOBRE NUTRIÇÃO NA CAFETERIA DE UM CAMPUS 

UNIVERSITÁRIO. 

Este estudo foi realizado utilizando os dados sobre nutrição da cafeteria do campus de 

uma Faculdade de Ciências Humanas. Os dados (Tabela 1) foram extraídos de Levine, 

Berenson e Stephan [LEV00], e são constituídos por 47 diferentes marcas de sopas para 

investigar o seu valor nutritivo. A sopa pode estar embalada em latas, podendo ser do tipo 

pronta (CR) ou concentrada (CC), ou desidratada em pacotes, podendo ser do tipo 

instantânea (DI) ou pronta para cozinhar (DC). Além disso, as sopas podem ser de três 

sabores: legumes (V), tomate (T) e galinha (CN). 

Os dados obtidos neste estudo representam o custo e as quantidades de calorias, de 

gordura, de calorias da gordura e de sódio de cada sopa. 

Tabela 1 � Valores nutricionais de 47 marcas de sopas  
por porção de 8 onças [LEV00] 

Sabor Tipo 
Custo 

($) 
Calorias 

Gordura 
(g) 

Calorias 
da 

Gordura 

Sódio 
(mg) 

CN CC 0,35 60 2 30 880 

CN CR 0,66 75 2 24 730 

CN CC 0,18 60 2 30 870 

CN DI 0,33 170 8 42 970 

CN CR 0,77 80 2 23 460 

continua 
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Tabela 1 � Valores nutricionais de 47 marcas de sopas  

por porção de 8 onças [LEV00] (continuação) 

Sabor Tipo 
Custo 

($) 
Calorias 

Gordura 
(g) 

Calorias 
da 

Gordura 

Sódio 
(mg) 

CN DC 0,21 80 2 23 700 

CN DC 0,09 190 8 38 970 

CN DC 0,11 200 9 41 960 

CN DC 0,26 100 2 18 700 

CN CC 0,17 60 2 30 840 

CN CC 0,19 60 2 30 840 

CN DC 0,09 190 9 43 780 

CN CC 0,19 60 2 30 840 

CN CR 0,76 60 1 15 790 

CN DC 0,54 110 2 16 800 

CN CR 0,74 105 3 26 860 

CN CR 0,96 110 4 33 800 

CN DC 0,12 70 2 26 900 

CN DI 0,48 105 3 26 1190 

CN DI 0,36 65 1 14 890 

CN CR 0,74 120 4 30 810 

CN CR 0,7 80 2 23 470 

CN CR 0,97 80 1 11 180 

CN CR 0,8 125 4 29 65 

CN CR 0,78 95 2 19 580 

V CR 0,83 125 3 22 670 

V CR 0,53 110 2 16 680 

V CR 0,53 120 3 23 800 

V CR 0,71 105 1 9 600 

V CR 0,46 75 2 24 940 

V CR 0,44 75 1 12 680 

V CR 0,73 140 3 19 540 

V CC 0,34 60 2 30 880 

V CR 0,53 110 1 8 640 

V CC 0,23 90 2 20 830 

V CR 0,92 55 1 6 280 

V CR 0,55 90 1 10 480 

V CR 0,94 90 1 10 160 

T CC 0,15 90 2 20 670 

T CC 0,2 90 2 20 410 

T CC 0,13 100 1 9 710 

continua 
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Tabela 1 � Valores nutricionais de 47 marcas de sopas  

por porção de 8 onças [LEV00] (continuação) 

Sabor Tipo 
Custo 

($) 
Calorias 

Gordura 
(g) 

Calorias 
da 

Gordura 

Sódio 
(mg) 

T CC 0,14 100 1 9 630 

T CC 0,16 80 0 0 700 

T CC 0,15 100 1 9 630 

T CC 0,18 100 1 9 710 

T CR 0,87 75 1 12 300 

T CC 0,28 90 0 0 740 

 

Para categorização dessas variáveis foi utilizado o método descrito na seção 3.3.2. A 

fim de ilustrar o processo de categorização foi considerada a variável nível de sódio, que 

representa a quantidade de miligramas por porção de 8 onças, onde cada onça equivale à 

cerca de 29 gramas. 

O valor máximo que esta variável assume é 1190 e o mínimo é 65; logo, a sua 

amplitude )(R , que é dada pela diferença entre o valor máximo e o valor mínimo, é igual a 

1125R . 

Para obter o número de classes ( K ) da variável utilizou-se a fórmula de Sturges 

[STU26], que é dada por: 

),log(22.31 nK   

onde n  é o tamanho da amostra, que no caso é 47. Logo, 

.6)47log(22.31 K  

A amplitude das classes )(h  é dada por 

.18861125  KRh  

De acordo com os resultados acima se têm 6 classes com amplitude igual a 188, como 

mostra a Tabela 2 a seguir. 

Tabela 2 � Distribuição de freqüência da variável nível de sódio 

Classes Freqüência 

 65 � 253 3 

 253 � 441 3 

 441 � 629 8 

 629 � 817 20 

 817 � 1005 14 

 1005 � 1193 1 
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Utilizando o método apresentado anteriormente, foi realizada a categorização para 

todas as variáveis utilizadas neste estudo. Todavia, foi constatado que algumas classes 

possuem freqüências relativamente baixas em relação às demais como, por exemplo, a última 

classe apresentada na Tabela 2, cuja freqüência é de apenas 1. Assim, com o intuito de obter 

menos classes, foi feita uma nova categorização para as variáveis estudadas. A nova 

categorização obtida para a variável de nível de sódio está apresentada na Tabela 3. 

Tabela 3 � Nova distribuição de freqüência da variável nível de sódio 

Classes Freqüência 

 65 � 440 6 

 440 � 815 26 

  ≥ 815 15 

O mesmo método descrito anteriormente foi adotado para as demais variáveis, ou 

seja, para as variáveis de custo e quantidades de calorias, de gordura e de calorias da gordura. 

As categorizações estão apresentadas a seguir: 

 custo: esta variável é representada em dólar por porção de 8 onças. 

Categorias: 1) Baixo: 0.09�0.39; 2) Médio: 0.39�0.69; 3) Alto:0.69; 

 calorias: esta variável é representada pela quantidade de calorias por porção de 8 

onças. 

Categorias: 1) Baixo: 55�104; 2) Médio: 104�153; 3) Alto: 153; 

 gordura: esta variável é contabilizada em gramas por porção de 8 onças. 

Categorias: 1) Baixo: 0�3; 2) Médio: 3�6; 3) Alto:6; 

 calorias da gordura: esta variável é representada pela quantidade de calorias da 

gordura por porção de 8 onças. 

Categorias: 1) Baixo: 0�15; 2) Médio: 15�30; 3) Alto: 30. 

4.3 DEFINIÇÃO DOS MAPEAMENTOS PARA A VISUALIZAÇÃO DE FACES DE 

CHERNOFF E PARA A CODIFICAÇÃO DE CORES 

Na técnica de visualização faces de Chernoff é necessário realizar um mapeamento 

entre as variáveis que serão representadas e as características faciais do objeto gráfico que 

será visualizado, vide seção 2.3.2. 

Esta etapa é fundamental para o entendimento da visualização obtida, pois quanto 

mais fácil o usuário memorizar essa associação, melhor será a extração de informações do 

conjunto de dados visualizados. 
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As representações gráficas das variáveis: tipo, sabor, custo, calorias, gordura, calorias 

da gordura e nível de sódio, apresentadas na seção 4.2, estão definidas abaixo. 

O tipo da embalagem é representado por ícones em forma de lata e de pacote. Para 

sopas enlatadas é utilizada uma lata � cilindro (Figura 21a) � e para sopas desidratadas é 

utilizado um pacote � prisma triangular (Figura 21b). Para diferenciar se a sopa é 

instantânea, pronta para cozinhar, pronta para servir ou concentrada é utilizado um rótulo de 

texto (Figura 27). 

  
a b 

Figura 21 � Variável tipo: (a) ícone lata e (b) ícone pacote 

O custo é representado por ícones com um formato de boca: se o custo for baixo 

utiliza-se uma boca sorrindo (Figura 22a), se o custo for mediano utiliza-se uma boca 

indiferente (Figura 22b), mas se o custo for alto utiliza-se uma boca triste (Figura 22c). 

   
a b c 

Figura 22 � Variável custo: ícones boca 

As calorias são representadas pela largura do objeto lata ou pacote, e a classe está 

dividida em 3 categorias. Para as sopas da primeira categoria é utilizada a largura padrão do 

objeto (100%) (Figura 23a), para a segunda categoria é utilizado 125% da largura padrão 

(Figura 23b) e para a terceira categoria é utilizado 150% da largura padrão (Figura 23c). 

Visualmente, o usuário perceberá que quanto mais largo o objeto, mais calorias ele possui, o 

que facilita às pessoas que estão em dieta fugir das sopas mais calóricas. 

   
a b c 

Figura 23 � Variável calorias: ícones lata - 100%, 125% e 150% da largura padrão 
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A gordura é representada por um ícone com formato de nariz e também está dividida 

em 3 categorias. Para realçar que o nariz representa uma variável e não é apenas parte 

integrante da �face� da lata/pacote, a cor do nariz é sempre fixa e laranja para diferenciá-lo 

das cores que representam o sabor da sopa. A largura do nariz é utilizada para diferenciar as 

3 categorias; é utilizado 70% da largura padrão para a primeira categoria (Figura 24a), 100% 

para a segunda categoria (Figura 24b) e 130% para a terceira categoria (Figura 24c). 

Portanto, quanto mais largo for o nariz do objeto, mais gorduras a sopa possui, ajudando as 

pessoas que estão com problemas de colesterol a fazerem a escolha mais adequada. 

   
a b c 

Figura 24 � Variável gordura: ícones nariz - 70%, 100% e 130% da largura padrão 

As calorias da gordura são representadas pelo degradê da cor do objeto gráfico que 

representa o tipo da embalagem da sopa (lata ou pacote). Pode-se observar que quanto maior 

a faixa de cor escura no objeto, maior o percentual calórico da gordura do total de calorias da 

sopa. Por exemplo, para uma sopa de tomate, que é representada pela cor vermelha, ao 

representarmos o percentual calórico da gordura usando um degradê de vermelho, quanto 

maior for a parte de cor vermelha escura, maior este percentual. A Figura 25 ilustra a 

diferença de percentual calórico da gordura em uma sopa de tomate. 

   
a b c 

Figura 25 � Variável calorias da gordura: três categorias de degradê 

O nível de sódio é representado pelos olhos do objeto lata/pacote (ver Figura 26). 

Existem 3 categorias para esta variável e o tamanho dos olhos as diferencia; é utilizada a 

proporção de 100%, 125% e 150% do tamanho do olho padrão. Visualmente, quanto maior 

for o olho, maior também será o nível de sódio, o que pode ser um alerta para os hipertensos. 

   
a b c 

Figura 26 � Variável nível de sódio: ícones olhos 
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Finalmente, a variável que representa o sabor será utilizada para a codificação de 

cores expressa pela cor do objeto gráfico que representa o tipo da sopa (lata ou pacote): para 

o sabor de galinha é utilizada a cor amarela, para o de legumes a cor verde e para o de tomate 

é utilizada a cor vermelha (ver os ícones ilustrados na Figura 27). Procurou-se utilizar as 

cores mais representativas para cada sabor. 

A Figura 27 ilustra a visualização de todas as variáveis acima descritas em conjunto. 

Esta figura mostra quatro sopas, englobando todas as variações de categorias das variáveis e 

a partir desta visualização podem-se deduzir as seguintes informações dos produtos 

representados: 

 A primeira sopa é enlatada concentrada (cilindro + rótulo), de tomate (vermelha), 

tem um custo baixo (boca sorrindo), tem pouca caloria (largura padrão), pouca 

gordura (nariz 70% do padrão), um grande percentual das calorias totais vem da 

gordura (muito vermelho escuro) e tem baixo nível de sódio (olho padrão); 

 A segunda sopa é desidratada instantânea (prisma triangular + rótulo), de galinha 

(amarela), tem um custo baixo (boca sorrindo), tem pouca caloria (largura padrão), 

pouca gordura (nariz 70% do padrão), um pequeno percentual das calorias totais vem 

da gordura (não há degradê) e tem alto nível de sódio (olhos 150% do padrão); 

 A terceira sopa é enlatada pronta para servir (cilindro + rótulo), de legumes (verde), 

tem um custo alto (boca triste), tem muita caloria (largura 150% do padrão), 

quantidade mediana de gordura (nariz padrão), um pequeno percentual das calorias 

totais vem da gordura (não há degradê) e tem nível de sódio mediano (olhos 125% do 

padrão); 

 A quarta sopa é desidratada pronta para cozinhar (prisma triangular + rótulo), de 

galinha (amarela), tem um custo mediano (boca indiferente), tem quantidade 

mediana de calorias (largura 125% do padrão), muita gordura (nariz 130% do 

padrão), um percentual mediano das calorias totais vem da gordura (pouco amarelo 

escuro) e tem nível de sódio mediano (olhos 125% do padrão). 

4.4 AS VISUALIZAÇÕES OBTIDAS ATRAVÉS DO USO DA META3D 

Esta seção descreve o uso da ferramenta Meta3D para analisar o estudo de caso 

descrito na seção 4.2. Utilizando-se das configurações disponíveis na ferramenta foram 

geradas diversas visualizações que estarão sendo descritas nas próximas seções. 
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Figura 27 � Representação gráfica de sopas utilizando faces de Chernoff 

4.4.1 VISUALIZAÇÃO DE FACES DE CHERNOFF 

Na geração da visualização de faces de Chernoff, o sistema distribui aleatoriamente 

dentro de um cubo, de tamanho apropriado, cada uma das �faces� geradas (latas e pacotes de 

sopa, no caso aqui apresentado), mantendo sempre uma distância mínima entre dois objetos 

quaisquer, a fim de evitar sobreposições. A Figura 28 ilustra dois pontos de vistas de uma 

visualização gerada com todos os dados apresentados na Tabela 1 e utilizando os 

mapeamentos apresentados na seção 4.3. 

O alto grau de expressividade desta visualização pode ser bastante útil tanto na 

descoberta de novos fatos, quanto na tomada de decisões. Por exemplo, pode-se perceber, 

navegando pelo mundo VRML, que geralmente as sopas desidratadas possuem uma 

quantidade de gordura maior do que as sopas enlatadas � apenas observando a cabeça 

(pacotes e latas) e o nariz dos objetos (gordura) � fazendo com que as pessoas que estejam 

em dieta prefiram as sopas enlatadas. 

A utilização da técnica de faces de Chernoff com o mapeamento de cores produz um 

resultado visual muito mais interessante do que podemos visualizar na Figura 29, onde foi 

selecionada na ferramenta que não haveria um mapeamento de cores. 
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a 

 

b 

Figura 28 � Visualização de Faces de Chernoff 
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Figura 29 � Visualização de Faces de Chernoff sem Mapeamento de Cores 

4.4.2 VISUALIZAÇÃO DE COORDENADAS PARALELAS 

Na geração de coordenadas paralelas, a ferramenta desenha os eixos representando 

cada uma das variáveis desejadas na visualização. Conforme explicado na seção 3.3.5 o 

usuário pode definir para cada variável, se deseja visualizar os valores de cada dado, ou a sua 

categorização. 

Para facilitar a leitura das visualizações de coordenadas paralelas a Quadro 3 mostra a 

enumeração utilizada para representar os valores da variável Tipo que é do tipo STRING. 

Nas visualizações em que esta variável apresenta-se categorizada, tem-se o valor zero (0) 

para as sopas enlatadas e o valor um (1) para as sopas desidratadas. 

Quadro 3 � Enumeração da variável Tipo 

Enumeração Valor da variável Tipo 

3 DC � Desidratada pronta para cozinhar  

2 DI � Desidratada instantânea 

1 CR � Enlatada pronta para servir 

0 CC � Enlatada concentrada 

A Figura 30 representa a visualização de todos os dados apresentados na Tabela 3 e 

utilizando o mapeamento de cores na variável sabor. Na Figura 30a foi definida a 
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visualização dos valores dos dados, na Figura 30b foi definida a visualização das categorias 

dos dados e na Figura 30c foi definida a utilização de categorias apenas nas variáveis 

Calorias e Sódio. Podemos observar facilmente que as variáveis Custo e Calorias 

possuem uma relação inversamente proporcional, isto é, quanto maior o custo de uma sopa, 

menor a quantidade de calorias. Uma outra informação que podemos extrair é que em geral 

as sopas enlatadas prontas para servir têm um custo maior que todas as outras.  

 
A 

 

B 

 

C 

Figura 30 � Visualização de Coordenadas Paralelas 
(a) Sem categorização (b) Com categorização (c) Mista 

Na Figura 31 utilizamos a mesma configuração da Figura 30b, apenas alterando a 

ordem de exibição das variáveis para buscar algum relacionamento entre a variável Sódio e 

as variáveis Tipo e Custo, e como foi observada não existe nenhum relacionamento forte 

entre estas variáveis, isto é, por exemplo, não podemos afirmar que as sopas mais caras 

possuem menos sódio. 
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Figura 31 � Visualização de Coordenadas Paralelas, buscando relacionamento 
entre a variável Sódio e as variáveis Tipo e Custo 

Apesar de no caso anterior, a alteração da ordem de exibição das variáveis não ter 

resultado em um maior ganho de informações, não é sempre o caso, como observa-se na 

Figura 32, onde foi alterada a ordem de exibição da variável gordura verificar se existe algum 

relacionamento entre ela e as variáveis Tipo e Custo. Neste caso, visualizamos facilmente 

que as sopas que possuem mais gorduras são as desidratadas e as mais baratas. Através do 

mapeamento de cores, observar-se que em geral as sopas de tomates possuem pouca gordura 

e calorias e têm um custo baixo. 

 

Figura 32 � Visualização de Coordenadas Paralelas, buscando o relacionamento entre a 
variável Gordura e as variáveis Tipo e Custo 

Na Figura 33 visualiza-se utilizando a técnica de coordenadas paralelas sem o 

mapeamento de cores. Confirma-se a perda de informação em relação à utilização das duas 

técnicas em conjunto. 

 

Figura 33 � Visualização de Coordenadas Paralelas sem Mapeamento de Cores 
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4.4.3 VISUALIZAÇÃO DE COORDENADAS PARALELAS EXTRUSIVAS 

Na visualização de coordenadas paralelas extrusivas, a ferramenta apresenta cada 

dado em um nível de profundidade diferente, gerando assim, uma superfície, visualizada na 

Figura 34. 

 

Figura 34 � Visualização de Coordenadas Paralelas Extrusivas 

A visualização apresentada na Figura 35a foi gerada a partir da ferramenta Meta3D 

com a seguinte configuração: excluindo a exibição da variável tipo e selecionando do 

conjunto de dados três sopas de galinha, três de vegetais e três de tomates. Nesta 

visualização, observa-se que das sopas escolhidas, as de tomates são baratas e que possuem 

menos calorias e gorduras, as de vegetais são as mais caras e possuem uma quantidade de 

calorias e gorduras intermediárias, e finalmente as de galinha são baratas, porém possuem 

uma grande quantidade de calorias e gorduras. A visualização apresentada na Figura 35b 

utiliza os mesmos dados e variáveis da Figura 35a, porém foi utilizada a exibição das 

categorias e não dos valores dos dados, o que facilita ainda mais a comparação entre os dados 

visualizados. 

A Figura 36 ilustra o mesmo conjunto de dados e configurações utilizadas na 

Figura 35a, porém sem a codificação de cores. Neste caso o usuário não consegue extrair 

todas as informações citadas no parágrafo anterior. 
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a 

 

b 

Figura 35 � Visualização de Coordenada Paralelas Extrusivas  
com um pequeno conjunto de dados 

(a) Sem categorização (b) Com categorização 

 

Figura 36 � Visualização de Coordenadas Paralelas Extrusivas 
Sem Mapeamento de Cores 



ESTUDO DE CASO 1: ANÁLISE NUTRICIONAL DE SOPAS 

 59 

4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo, foi apresentado um estudo de caso sobre informações nutricionais de 

sopas servidas numa cafeteria de um campus universitário, demonstrando a variedade de 

visualizações possíveis com a utilização da ferramenta Meta3D. 

Ainda poder-se-ia criar um conjunto enorme de visualizações modificando as 

configurações na ferramenta Meta3D, porém com estas poucas visualizações criadas uma 

grande quantidade de informações já foram descobertas. 

Este estudo de caso demonstrou também o poder da ferramenta em apresentar dados 

textuais, como as representadas pelas variáveis tipo e sabor da sopa. 

Pode-se observar que a utilização de latas/pacotes, ao invés das tradicionais cabeças 

das faces de Chernoff, torna a visualização dos dados de sopas mais intuitiva e muito mais 

fácil de analisar do que os valores textuais DC, DI, CR e CC.  

Vale salientar que a utilização da codificação de cores na variável sabor produziu um 

ganho de expressividade nas visualizações em comparação com as sem a utilização desta 

técnica. Por exemplo, como citado na seção 4.4.2, observa-se que em geral as sopas de 

tomates possuem pouca gordura e calorias e têm um custo baixo. Esta informação seria 

muito mais difícil de obter sem a utilização da codificação de cores. 

A categorização das variáveis mostrou ser de grande utilidade na extração de 

relacionamento entre as variáveis e os dados, conforme pode ser visto na Figura 30b e c e na 

Figura 35b, respectivamente. 

Desta forma, a utilização da ferramenta Meta3D para a descoberta de informações se 

mostrou bem mais eficiente do que a análise direta da Tabela 1 e atingindo o objetivo de 

auxiliar o usuário na obtenção de informações úteis. 

 



 

 

CAPÍTULO 5  

ESTUDO DE CASO 2: ESTUDO DE DESNUTRIÇÃO NO 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

5.1 INTRODUÇÃO 

Um outro estudo de caso com dados reais foi selecionado para demonstrar a utilidade 

da ferramenta Meta3D ao se trabalhar com uma grande quantidade de dados. 

Uma descrição do estudo de caso utilizado é encontrada na seção 5.2. O mapeamento 

entre as variáveis selecionadas para exibição e as características faciais na visualização de 

faces de Chernoff, assim como a codificação de cores utilizada estão detalhados na seção 5.3. 

As diversas visualizações criadas podem ser conferidas na seção 5.4. Algumas considerações 

finais sobre a utilização da Meta3D com este conjunto de dados são apresentadas na seção 

5.5. 

5.2 ESTUDO SOBRE DESNUTRIÇÃO EM CRIANÇAS MENORES DE CINCO 

ANOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

Este estudo foi desenvolvido tendo como base 2078 dados da Pesquisa Estadual de 

Saúde e Nutrição do Estado de Pernambuco do ano 1997, realizada através do convênio entre 

o Instituto Materno-Infantil de Pernambuco (IMIP), a Secretaria de Saúde do Estado de 

Pernambuco e o Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco. 

Segundo Monteiro [MON97], o peso ao nascer de uma criança é bastante referido na 

literatura como determinante imediato, não só da sua sobrevivência, como também do estado 

nutricional nos primeiros anos de vida. Crianças nascidas com baixo peso (<2.500 gramas) 

têm menor probabilidade de sobreviverem, menos condições de se desenvolverem [MON92] 

e chances notavelmente maiores de déficits de crescimento, do que aquelas nascidas com 

peso normal [REI90]. 

O grau de escolaridade, especialmente a instrução materna, tem sido apontado pela 

literatura como importante fator do estado nutricional dos filhos, com estudos mostrando 

que uma melhor instrução materna está associada à diminuição dos riscos de marasmo 

[HEN92]. 

Estudos como o de Aldana e Piechulek [ALD92] têm apontado a situação do domicílio 

como fato discriminante da nutrição infantil, com alguns deles sugerindo maiores 

desvantagens para crianças residentes em áreas rurais, com associações sendo feitas aos 
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fatores ambientais adversos, à falta de acesso do homem à terra, à falta de acesso a serviços 

de saúde e às precárias condições em que vivem estas populações. 

Laurentino [LAU98] teve como objetivo estudar a prevalência em crianças menores 

de cinco anos na Região Metropolitana do Recife (RMR) e áreas urbana e rural do interior do 

Estado de Pernambuco, e sua relação com alguns fatores de risco. Baseadas neste estudo 

foram selecionadas algumas variáveis para estudar a desnutrição em crianças menores de 

cinco anos, utilizando a variável antropométrica altura/idade que é indicada para medir 

alterações acumulativas de longo prazo. Para explicar a desnutrição em crianças menores de 

cinco anos de idade através da variável antropométrica altura/idade foram pesquisadas 

variáveis relacionadas às crianças, às mães e às condições sócio-econômicas da família. De 

acordo com o teste qui-quadrado as variáveis significativas foram: 

 variáveis relacionadas às crianças: idade da criança; peso ao nascer; diarréia. 

 variáveis relacionadas às mães: idade materna; sabe ler e escrever; anos de 

escolaridade. 

 variáveis relacionadas às condições sócio-econômicas da família: renda familiar; 

abastecimento de água; esgotamento sanitário. 

De acordo com Laurentino, estas variáveis significativas foram categorizadas da 

seguinte forma: 

 idade da criança: esta variável é representada em meses. 

Categorias: 1) 0 � 0.12; 2) 0.12 � 0.24; 3) ≥ 24; 

 peso ao nascer: foi obtido a partir de registros do cartão da criança ou por informação 

de caráter memorativo da mãe ou pessoa responsável pela criança. Esta variável é 

medida em gramas. 

Categorias: 1) Peso baixo: < 2.500; 2) Peso insuficiente: 2.500 � 3.000; 

3) Peso adequado: ≥ 3.000; 

 diarréia: ocorrência de diarréia nas últimas duas semanas que antecederam a 

entrevista. 

Categorias: 1) Sim; 2) Não; 

 idade materna: foi avaliada em anos. 

Categorias: 1) <20; 2) 20 � 30; 3) ≥ 30; 

 escolaridade materna: o nível de escolaridade materna foi analisado através da 

condição da mãe ser ou não alfabetizada (saber ler e escrever) e em termos de anos de 
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escolaridade. Assim, para a avaliação da escolaridade materna utilizaram-se os 

seguintes critérios: 

o sabe ler e escrever: categorias: 1) Sim; 2) Não; 

o anos de escolaridade: categorias: 1) Nunca freqüentou a escola; 2) 1�5anos; 

3) 5 anos; 

 renda �per capita�: foi calculada dividindo-se a renda familiar total (renda do trabalho 

mais outras fontes de renda) pelo número de pessoas do domicílio. Utilizou-se a 

transformação para salário mínimo, adotando-se o valor de R$ 120,00 para o salário 

mínimo. 

Categorias: 1) < 0.25(SM); 2) 0.25 � 0.50(SM); 3) ≥ 0.50(SM); 

 abastecimento de água: 

categorias: 1) Rede geral (com canalização interna); 2) Outras formas; 

 esgotamento sanitário: 

categorias: 1) Sanitário ligado à rede geral; 2) Sanitário ligado à fossa com tampa; 

3) Outras formas (incluindo sanitário ligado à fossa rudimentar). 

Finalmente, o estado nutricional pode ser expresso através do escore Z, ou seja, do 

sistema de desvio-padrão, que localiza o peso ou altura da criança avaliada em números de 

desvios-padrão do valor mediano da população de referência. Um escore Z negativo indica 

que a medida da criança encontra-se abaixo do padrão de referência. 

Apresentamos abaixo a categorização da variável antropométrica idade/altura tendo 

como referência o padrão do National Center of Health Statistics (HAM76), recomendado 

pela Organização Mundial de Saúde (WHO83): 

 idade/altura: 

categorias: 1) desnutrição moderada/severa (< -2); 2) desnutrição leve (-2 � -1); 

3) eutróficas (-1 � 1); 4) sobrepeso/obesidade (≥ 1). 

5.3 DEFINIÇÃO DOS MAPEAMENTOS PARA A VISUALIZAÇÃO DE FACES DE 

CHERNOFF E PARA A CODIFICAÇÃO DE CORES 

Neste estudo de caso, foram utilizadas mais variáveis do que se consegue representar 

utilizando a técnica de visualização de faces de Chernoff, portanto as variáveis selecionadas 

para serem representadas pelas características faciais foram: peso ao nascer, idade materna, 

quantidade de anos de escolaridade materna, renda per capita, abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e estrato (RMR, Interior Urbano e Interior Rural). 



ESTUDO DE CASO 2: ESTUDO DE DESNUTRIÇÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 63 

As razões para eliminar três variáveis, do conjunto de dados, para exibição nas faces 

de Chernoff foram as seguintes: como a variável idade da criança não influencia no grau de 

desnutrição da mesma resolveu-se eliminá-la; a variável diarréia foi descartada pois está 

mais relacionada com a taxa de morbidade, que não foi considerada neste estudo de caso; e 

finalmente, a variável saber ler e escrever foi desconsiderada porque ela está refletida pela 

quantidade de anos de escolaridade materna. 

O peso ao nascer da criança é representado pela largura da face, da mesma forma que 

calorias no primeiro estudo de caso, conforme pode ser visto na Figura 23. Portanto, quanto 

mais estreito for o objeto gráfico, menor é o peso da criança ao nascer. 

A idade materna é representada pelo degradê na face demonstrada na Figura 25. 

Faces sem degradê representam idades maternas menores que 20 anos, já as faces com um 

degradê claro correspondem às idades maternas entre 20 e 30 anos e as faces com um 

degradê escuro identificam idades maternas maiores ou iguais a 30 anos. 

A quantidade de anos de escolaridade materna é representada pelos olhos do objeto 

gráfico (Figura 26). Quanto maior for o olho do objeto, maior a quantidade anos de 

escolaridade materna. 

O nariz do objeto gráfico representa a renda per capita da família da criança. Narizes 

mais largos representam maiores rendas per capita (Figura 24). 

O abastecimento de água é representado pelo formato da cabeça. Aquelas com 

formato de cilindro representam que o abastecimento de água é pela rede geral e com 

canalização interna, já aquelas com formato de prisma triangular representam quaisquer 

outras formas de abastecimento. 

O esgotamento sanitário é representado pela boca do objeto gráfico. A boca alegre 

(Figura 22a) corresponde a sanitário ligado à rede geral, a boca indiferente (Figura 22b) 

identifica sanitário ligado à fossa com tampa, e a boca triste (Figura 22c) representa outras 

formas de esgotamento sanitário (incluindo sanitário ligado à fossa rudimentar). 

O estrato é exibido como rótulo das faces de Chernoff. Foram utilizados os rótulos 

�RMR� para Região Metropolitana do Recife, �Int Urbano� para Interior Urbano e �Int Rural� 

para Interior Rural. Estes rótulos podem ser visto na Figura 37. 

Utilizaram-se as categorias da variável Idade/Altura para a codificação de cores. As 

cores utilizadas foram as seguintes: vermelha para desnutrição moderada/severa, laranja 

para desnutrição leve, verde para as eutróficas e amarela para sobrepeso/obesidade. 

A Figura 37 apresenta quatro crianças fictícias sendo representadas por faces de 

Chernoff para demonstrar todas as variações de características faciais existentes:  
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 A primeira criança é eutrófica (cor verde) mora no interior rural (rótulo), possui em 

sua residência abastecimento de água da rede geral com canalização interna (cabeça é 

um cilindro) e esgotamento sanitário ligado à rede geral, a sua mãe possui cinco ou 

mais anos de estudo (olhos grandes) e tem 30 ou mais anos de idade (degradê escuro) 

e a renda familiar per capita é maior que meio salário mínimo (nariz bem largo); 

 A segunda criança está com desnutrição leve (cor laranja) mora no interior urbano 

(rótulo), não possui em sua residência abastecimento de água da rede geral com 

canalização interna (cabeça é um prisma triangular) e possui esgotamento sanitário 

ligado à fossa com tampa (boca indiferente), a sua mãe possui entre um e cinco anos 

de estudo (olhos medianos) e tem entre 20 e 30 anos de idade (degradê claro) e a 

renda familiar per capita está situada entre um quarto e meio salário mínimo (nariz 

mediano); 

 A terceira criança está com desnutrição moderada/severa (cor vermelha) mora na 

região metropolitana do Recife (rótulo), possui em sua residência abastecimento de 

água da rede geral com canalização interna (cabeça é um cilindro) e esgotamento 

sanitário ligado à rede geral, a sua mãe nunca estudou (olhos pequenos) e tem no 

máximo 19 anos de idade (sem degradê) e a renda familiar per capita é menor que 

um quarto do salário mínimo (nariz bem estreito); 

 A quarta criança está com sobrepeso/obesa (cor amarela) mora no interior rural 

(rótulo), não possui em sua residência abastecimento de água da rede geral com 

canalização interna (cabeça é um prisma triangular) e possui esgotamento sanitário 

ligado à rede geral (boca alegre), a sua mãe possui cinco ou mais anos de estudo 

(olhos grandes) e tem 30 ou mais anos de idade (degradê escuro) e a renda familiar 

per capita é maior que meio salário mínimo (nariz bem largo). 

 

Figura 37 � Representação gráfica de crianças utilizando faces de Chernoff 

5.4 AS VISUALIZAÇÕES OBTIDAS ATRAVÉS DO USO DA META3D 

Utilizando-se da ferramenta Meta3D foram construídas diversas visualizações com o 

conjunto de dados. As sessões seguintes apresentam alguns dos resultados obtidos. 
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5.4.1 VISUALIZAÇÃO DE FACES DE CHERNOFF 

Na visualização de faces de Chernoff apresentada na Figura 38 foram utilizados 

aproximadamente 800 amostras de dados, dando ao usuário uma visão geral dos dados. 

 

Figura 38 � Visualização de Faces de Chernoff 

 

Figura 39 � Visualização de Faces de Chernoff com 50 crianças 

Para uma visão mais detalhada, foi feita uma configuração na ferramenta para 

restringir a visualização com apenas os 50 primeiros dados do arquivo. Esta nova 

visualização está apresentada na Figura 39, onde se pode observar claramente três crianças 

com desnutrição moderada/severa, sendo que uma delas está encoberta por outra eutrófica. 

Estas duas crianças apresentam casos de desnutrição onde a causa provável é o descuido da 
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mãe, pois vivem na região metropolitana do Recife, possuem saneamento de água e esgoto da 

rede geral, as mães possuem entre 20 e 30 anos e têm mais de cinco anos de escolaridade, e 

possuem rendas per capita superiores a um quarto do salário mínimo. 

5.4.2 VISUALIZAÇÃO DE COORDENADAS PARALELAS 

Na visualização de coordenadas paralelas foram selecionadas as variáveis peso ao 

nascer, idade da mãe, anos de escolaridade materna, renda per capita, estrato e idade/altura. 

As outras variáveis foram excluídas para que a visualização dos screenshots ficassem melhor. 

Um outro aspecto prático para obter uma melhor visualização, foi a de ordenar os dados pela 

variável idade/altura de forma decrescente, pois como a quantidade de dados visualizados é 

muito grande, os primeiros dados desenhados são encobertos pelos últimos (vide Figura 40a 

e Figura 40b). 

Para facilitar a compreensão da visualização de coordenadas paralelas, o Quadro 4 

mostra as correspondências entre os valores da variável estrato e o seu significado. 

Quadro 4 � Enumeração da Variável Estrato 

Enumeração Valor da variável Tipo 

3 Interior Rural 

2 Interior Urbano 

1 Região Metropolitana do Recife 

 

 
a 

 

b 

Figura 40 � Visualização de Coordenadas Paralelas:  

(a) dados com ordenação (b) dados sem ordenação 
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Através da visualização apresentada na Figura 40a o usuário consegue descobrir 

algumas informações, como por exemplo: 1) a desnutrição infantil está associada a uma baixa 

renda per capita; 2) a renda per capita da RMR é em geral maior que a do interior urbano, 

que por sua vez é maior que a do interior rural; 3) as maiores concentrações de casos de 

desnutrição corresponde às que possuem mãe com pouco nível de escolaridade e que têm 

idades intermediárias (entre 20 e 30 anos). 

Ao configurar a Meta3D para exibir as categorias da variável anos de escolaridade 

materna, podemos identificar que baixo nível de escolaridade materna  é um fator de risco 

muito grande para a desnutrição da criança, principalmente porque a renda per capita destas 

famílias é baixa. 

 

Figura 41 � Visualização de Coordenadas Paralelas, categorizando a variável anos de 
escolaridade materna 

Para tentar descobrir se existe alguma informação que podemos extrair entre as 

variáveis estrato e peso ao nascer, foi alterada a ordem de exibição da variável estrato, como 

observa-se na Figura 42. Nesta nova disposição, verificamos que em geral as crianças do 

interior rural nascem com mais peso que as do interior urbano, que por sua vez nascem mais 

pesadas que as da região metropolitana do Recife. Uma outra constatação que podemos 

observar é que em todos os estratos, um baixo peso ao nascer aumenta o fator de risco da 

desnutrição. 

 

Figura 42 � Visualização de Coordenadas Paralelas buscando relacionamentos entre a 

variável estrato e a peso ao nascer 
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5.4.3 VISUALIZAÇÃO DE COORDENADAS PARALELAS EXTRUSIVAS 

Na visualização de coordenadas paralelas extrusivas com um grande volume de dados, 

pode-se observar basicamente a distribuição das quantidades de crianças em cada faixa de 

categoria da variável antropométrica idade/altura, como pode ser observada na Figura 43. Os 

dados apresentados nesta visualização também foram ordenados como descrito na seção 

anterior. 

 

Figura 43 - Visualização de Coordenadas Paralelas Extrusivas 

 

Figura 44 � Visualização de Coordenadas Paralelas Extrusivas com um pequeno 
conjunto de dados 

Na visualização de coordenadas paralelas extrusivas foram escolhidas, ao acaso, duas 

crianças em cada categoria da variável antropométrica idade/altura. Pode-se verificar que a 

primeira criança com sobrepeso/obesa mora na região metropolitana do Recife, é de uma 

família com alta renda per capita, tem mãe com mais de 30 anos e com um alto nível de 
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escolaridade. A segunda criança com sobrepeso/obesa mora no interior rural, é de uma 

família com baixa renda per capita, tem mãe com menos de 20 anos e sem nenhum nível de 

escolaridade. 

A Figura 45 apresenta os mesmos dados da Figura 44 porém configurando a Meta3D 

para gerar a visualização utilizando as categorias das variáveis. Portanto a comparação entre 

os dados fica mais fácil de visualizar. 

 

Figura 45 � Visualização de Coordenadas Paralelas Extrusivas com um pequeno 
conjunto de dados e variáveis categorizadas 

5.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Algumas dificuldades encontradas e suas respectivas soluções para a elaboração deste 

estudo de caso estão descritas a seguir. 

O conjunto de dados sobre desnutrição no estado de Pernambuco estava armazenado 

em uma planilha eletrônica que possuía diversas colunas com títulos criptográficos que não 

estavam documentadas, gerando um grande esforço extra para a utilização destes dados. 

Dos 2078 registros foram utilizados 1810, pois estes registros que foram excluídos não 

possuíam informações consistentes ou não haviam sido informadas pelos entrevistados. Para 

automatizar estas exclusões foram desenvolvidos alguns macros na linguagem Visual Basic. 

Ao apresentar 1810 dados utilizando coordenadas paralelas, observou-se que os 

primeiros dados são sobrepostos pelos últimos, portanto a necessidade de uma ordenação 

dos dados se fez necessária para se obter uma melhor visualização. 
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Este estudo de caso demonstrou a utilidade da ferramenta Meta3D ao se trabalhar 

com um grande conjunto de dados. Também foram ilustradas as diferentes utilizações das 

técnicas de visualizações que compõe a Meta3D. 

A visualização de faces de Chernoff é melhor utilizada para um rápido 

reconhecimento dos valores de um dado específico, como o da visualização de uma criança 

desnutrida estando totalmente fora dos fatores de risco descrito na 5.4.1. 

A visualização de coordenadas paralelas é útil na identificação de relacionamentos 

entre variáveis, e ao re-ordenar a disposição dos eixos novas informações são descobertas, 

como pode ser observada na Figura 40 e na Figura 42. 

E finalmente, a visualização de coordenadas paralelas extrusivas é utilizada para a 

comparação entre valores de um pequeno conjunto de dados, como observado na Figura 44. 

 



 

 

CAPÍTULO 6  

CONCLUSÃO 

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização da ferramenta Meta3D desenvolvida neste trabalho em dois estudos de 

casos reais demonstrou o seu funcionamento e comprovou a sua utilidade na descoberta de 

informações. 

No primeiro estudo de caso, de dados nutricionais de sopas, pode-se observar a 

facilidade de extração de informação a partir da visualização em relação à tabela bruta dos 

dados, mesmo utilizando uma quantidade reduzida de dados (47 registros). 

No segundo estudo de caso, de desnutrição no estado de Pernambuco, mostrou uma 

necessidade de maior interatividade disponível na ferramenta para a descoberta de 

informações, que foi contornada através da utilização de dados ordenados. De um modo 

geral, a ferramenta ofereceu um bom suporte à visualização de uma quantidade maior de 

dados (1810 registros). 

Para uma visualização mais eficiente de coordenadas paralelas extrusivas seria 

necessária a utilização de dados multidimensionais de sistemas dinâmicos. 

O uso de VRML para a disponibilização das visualizações criadas foi bastante 

interessante pela fácil distribuição dos arquivos gerados e pelo uso de qualquer navegador 

com um plug-in para o suporte de VRML. Por outro lado, VRML não facilita a criação de 

interações mais sofisticadas, como também a manipulação de dados para alterar a 

visualização dinâmica e interativamente, para isto seria necessário utilizar JAVASCRIPT. 

A escolha da linguagem de programação JAVA permite a fácil distribuição da 

ferramenta Meta3D, porém para utilizar conjuntos de dados gigantescos com uma boa 

performance talvez se faça necessária a utilização de uma linguagem compilada, ao invés de 

uma interpretada. 

6.2 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 

Uma das contribuições deste trabalho foi o desenvolvimento de uma aplicação de 

visualização de informação com as seguintes características: 

 Uso de várias técnicas de visualização de dados multidimensionais; 

 Visualização 3D; 

 Importação de dados integrada na ferramenta; 
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 Configuração dos dados e das variáveis utilizadas na visualização; 

 Fácil disponibilização das visualizações criadas com o uso de VRML; 

 Distribuição ampla e fácil instalação da aplicação através da utilização da linguagem 

JAVA; 

 Arquitetura genérica e documentada para facilitar a extensão da ferramenta e inclusão de 

novas técnicas de visualização. 

Além do desenvolvimento da ferramenta Meta3D, podemos citar as seguintes 

contribuições: 

 Extensão de faces de Chernoff � utilização de faces 3D, criação de diferentes tipos de 

ícones para representar a face e da inclusão do uso de cores e degradês; 

 Utilização de faces de Chernoff apenas com dados categorizados, facilitando a 

interpretação dos dados; 

 Proposta de uma forma de seleção e visualização de dados críticos; 

 Levantamento de requisitos desejáveis na criação de ferramenta de visualização de 

informação. 

6.3 TRABALHOS FUTUROS 

Dentre as inúmeras possibilidades de melhorar a ferramenta desenvolvida neste 

trabalho, algumas sugestões são destacadas abaixo: 

 Automatização de análises estatísticas para realizar tarefas como categorização e 

descoberta de variáveis significativas, facilitando, assim, o tratamento dos dados; 

 Criação da visualização em outro ambiente 3D, como Java3D ou OpenGL, para permitir 

uma maior interatividade, de forma que o usuário possa interagir diretamente com a 

visualização gerada e não apenas através da interface da ferramenta; 

 Implementação da configuração e visualização dos parâmetros de análise, conforme 

detalhado na seção 3.3.4, oferecendo ao usuário uma visualização que destaca os dados 

mais importantes; 

 Utilização de mapeamento de dados textuais em valores numéricos que gerem 

visualizações mais efetivas [ROS04], pois ao utilizar um mapeamento não linear é 

possível visualizar mais facilmente relacionamentos entre eixos adjacentes em 

coordenadas paralelas; 
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 Incorporar técnicas de exploração dependentes de cada tipo de visualização, como por 

exemplo, o uso de brushing na visualização de coordenadas paralelas para a seleção de 

dados ou animação em faces de Chernoff para detectar tendências; 

 Acrescentar ícones que representam faces para utilizar na visualização de faces de 

Chernoff, inclusive oferecendo a possibilidade de uma maior personalização através da 

importação de ícones externos modelados em VRML; 

 Utilizar técnicas de renderização para melhorar a qualidade gráfica das visualizações 

criadas, gerando um resultado visual interessante principalmente em coordenadas 

paralelas; 

 Criar um formato próprio de arquivo que possibilite o armazenamento dos dados 

importados, juntamente com todas as configurações realizadas pelo usuário, como por 

exemplo, o re-ordenamento de eixos, definição de categorias e codificação de cores; 

 Incluir hiperlinks para que ao se clicar na representação de um dado seja apresentada 

uma nova página HTML detalhando os seus valores. 
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APÊNDICE A  

DIAGRAMA DE CLASSES 

TODOS OS PACOTES DA META3D 

dados

+Categorias

+Dados
+OpRelacionais
+CategoriasTextuais
+CategoriasNumericas

repr

cp

cpe

fc

util

+IObjeto3D

+ConfiguracaoManual
+Constantes

+Calculos
+IObjetoVRML

+FileManager

gui

extras

+Meta3DFrame

cpe

+GeradorCoordParalelasExtr

cp

+Eixo
+GeradorCoordParalelas
+CoordParalelas

fc

+Nariz
+FacesChernoff
+GeradorFacesChernoff
+Rotulo
+Cabeca
+Olhos
+Boca

extras

+Meta3DVarExibListModel
+Meta3DCatDispListModel
+Meta3DRotulosTableModel
+ColorEditor
+Meta3DDadosExibListModel
+CategoriaTextListModel
+Meta3DCoresTableModel
+Meta3DCatExibListModel
+Meta3DVarDispListModel
+Meta3DMapCoordParalelasTableModel
+VrmlFileFilter
+Meta3DMapFacesChernoffTableModel
+Meta3DTiposTableModel
+Meta3DDadosDispListModel
+ColorRenderer
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DETALHAMENTO DO PACOTE DADOS 

Categorias

+Categorias
+getCategoria:int

 qtd:int

CategoriasTextuais

-categorias:HashMap<String,Integer>
-valoresDisp:HashSet<String>

+CategoriasTextuais
+getCategoria:int
+set:void
+remove:void
+getValores:String[]

 valoresSemCategoria:String[]
 qtd:int

Dados

-valores:String[][]
-indCol:int[]
-indLin:int[]
-indColDisp:int[]
-indLinDisp:int[]
-tipos:Tipo[]
-categorias:Categorias[]
-enums:HashMap<String,Integer>[]
-indVarRotulo:int

+Tipo

 mapeamentoRotulos:HashMap<String,String>
 mapeamentoCores:HashMap<String,Color>
 indVarCor:int
 qtdLinDisp:int
 indDadosDisp:int[]
 qtdColDisp:int
 indVarDisp:int[]
 titulos:String[]
 indDados:int[]
 cores:Color[]
 qtdTotLin:int
 catVarCor:boolean
 qtdLin:int
 indVar:int[]
 qtdTotCol:int
 rotulos:String[]
 qtdCol:int
 indVarRotulos:int

CategoriasNumericas

-valores1:double[]
-valores2:double[]
-op1:OpRelacionais[]
-op2:OpRelacionais[]

+CategoriasNumericas
+set:void
+getCategoria:int
+getValor1:double
+getValor2:double
+getOp1:OpRelacionais
+getOp2:OpRelacionais
+setValor1:void
+setValor2:void
+setOp1:void
+setOp2:void

 qtd:int

enum
OpRelacionais

+MENOR_QUE:OpRelacionais
+MENOR_OU_IGUAL_A:OpRelacionais

+avalia:boolean
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DETALHAMENTO PACOTE UTIL 

Calculos

-TAM_FACE:double
-MULT_FACE:double
-random:Random

+translacaoFace:void
+ajustaEscala:void

interface
IObjetoVRML

+toVrml:String

interface
IObjeto3D

+setXYZ:void

 x:double
 z:double
 y:double

FileManager

-FileManager
+importarCabecalhoArquivo:String[]
+importarDadosArquivo:String[][]
-incluirArquivo:void
+gerarVrml:void
+copiaArquivo:void

interface
Constantes

+DF:DecimalFormat

ConfiguracaoManual

+sopas:void
+desnutricao:void

 

DETALHAMENTO PACOTE EXTRA 

AbstractListModel
CategoriaTextListModel

-categorias:CategoriasTextuais
-valores:String[]

+CategoriaTextListModel
+add:void
+remove:void

 catAtual:int
 elementAt:Object
 size:int

AbstractListModel
Meta3DCatDispListModel

-categorias:CategoriasTextuais

+Meta3DCatDispListModel
+get:String
+getElementAt:String
+size:int
+atualiza:void

 size:int
 valores:String[]

AbstractTableModel
Meta3DTiposTableModel

-TITULOS:String[]
-CLASSES:Class[]
-dados:Dados

+Meta3DTiposTableModel
+getColumnName:String
+getValueAt:Object
+getColumnClass:Class
+isCellEditable:boolean
+setValueAt:void

 rowCount:int
 columnCount:int

 

AbstractCellEditor
TableCellEditor

ActionListener

ColorEditor

currentColor:Color
button:JButton
colorChooser:JColorChooser
dialog:JDialog
#EDIT:String

+ColorEditor
+actionPerformed:void
+getTableCellEditorComponent:Component

 cellEditorValue:Object

FileFilter
VrmlFileFilter

+VrmlFileFilter
+accept:boolean

 description:String

JLabel
TableCellRenderer

ColorRenderer

unselectedBorder:Border
selectedBorder:Border
isBordered:boolean

+ColorRenderer
+getTableCellRendererComponent:Component
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AbstractTableModel
Meta3DRotulosTableModel

-TITULOS:String[]
-CLASSES:Class[]
-dados:Dados
-rotulos:String[]
-valores:String[]

+Meta3DRotulosTableModel
+getColumnName:String
+getValueAt:Object
+getColumnClass:Class
+isCellEditable:boolean
+setValueAt:void
+atualiza:void

 rowCount:int
 columnCount:int

AbstractListModel
Meta3DVarDispListModel

-dados:Dados

+Meta3DVarDispListModel
+add:void
+addAll:void
+clear:void
+get:String
+getElementAt:String
+getIndice:int
+set:void
+remove:void
+size:int

 size:int
 indices:int[]

AbstractTableModel
Meta3DCoresTableModel

-TITULOS:String[]
-CLASSES:Class[]
-dados:Dados
-cores:Color[]
-valores:String[]

+Meta3DCoresTableModel
+getColumnName:String
+getValueAt:Object
+getColumnClass:Class
+isCellEditable:boolean
+setValueAt:void
+atualiza:void

 rowCount:int
 columnCount:int

AbstractListModel
Meta3DVarExibListModel

-dados:Dados

+Meta3DVarExibListModel
+add:void
+addAll:void
+clear:void
+get:String
+getElementAt:String
+getIndice:int
+set:void
+set:void
+remove:void
+size:int
+trocar:void

 size:int
 indices:int[]

AbstractTableModel
Meta3DMapFacesChernoffTa...

-TITULOS:String[]
-METAFORAS:String[]
-CLASSES:Class[]
-mapeamento:int[]
-variaveis:String[]

+Meta3DMapFacesChernoffTableModel
+getColumnName:String
+getValueAt:Object
+getColumnClass:Class
+isCellEditable:boolean
+setValueAt:void
-getIndice:int

 rowCount:int
 columnCount:int

AbstractListModel
Meta3DCatExibListModel

-categorias:CategoriasTextuais
-catAtual:int
-valores:String[]

+Meta3DCatExibListModel
+add:void
+addAll:void
+remove:void
+removeAll:void
+clear:void
+get:String
+getElementAt:String
+size:int
+atualiza:void
+atualizaCategoria:void

 size:int

AbstractTableModel
Meta3DMapCoordParalelasT...

-TITULOS:String[]
-VISUALIZACAO:String[]
-CLASSES:Class[]
-mapeamento:int[]
-variaveis:String[]

+Meta3DMapCoordParalelasTableModel
+getColumnName:String
+getValueAt:Object
+getColumnClass:Class
+isCellEditable:boolean
+setValueAt:void
-getIndice:int

 rowCount:int
 columnCount:int

AbstractListModel
Meta3DDadosExibListModel

-dados:Dados

+Meta3DDadosExibListModel
+add:void
+addAll:void
+clear:void
+get:String
+getElementAt:String
+getIndice:int
+set:void
+remove:void
+size:int
+trocar:void

 size:int
 indices:int[]

AbstractListModel
Meta3DDadosDispListModel

-dados:Dados

+Meta3DDadosDispListModel
+add:void
+addAll:void
+clear:void
+get:String
+getElementAt:String
+getIndice:int
+set:void
+remove:void
+size:int

 size:int
 indices:int[]
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APÊNDICE B  

VRML PROTOTYPES 

PROTOTYPES UTILIZADOS NA VISUALIZAÇÃO DE FACES DE CHERNOFF 

################################################################################ 

#  Protótipos para a Criação de Faces de Chernoff                              # 

#  Autor: Márcio Bueno                                                         # 

#  © Copyright 2004, 2005 Márcio Bueno                                         # 

################################################################################ 

 

PROTO faceChernoff [ 

 exposedField SFVec3f translacao 0 0 0 

 exposedField MFNode cabeca [] 

 exposedField SFVec3f translacaoOlhos 0 0 0 

 exposedField MFNode olhos [] 

 exposedField SFVec3f translacaoNariz 0 0 0 

 exposedField MFNode nariz [] 

 exposedField SFVec3f translacaoBoca 0 0 0 

 exposedField MFNode boca [] 

 exposedField SFVec3f translacaoRotulo 0 0 0 

 exposedField MFNode rotulo [] 

]{ 

 Transform { 

  translation IS translacao 

  children [ 

   Group { 

    children IS cabeca 

   } 

   Transform { 

    translation IS translacaoOlhos  

    children IS olhos  

            }  

            Transform {  

              translation IS translacaoNariz    

              children IS nariz 

            }  

            Transform {  

              translation IS translacaoBoca    

              children IS boca 

            }      

   Transform {  
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    translation IS translacaoRotulo    

    children IS rotulo 

   } 

  ] 

 } 

} 

 

PROTO lata [ 

 exposedField SFVec3f escala 1 1 1 

 exposedField MFString textura [] 

 exposedField SFColor cor 0.7 0.5 1 

 field SFFloat altura 3 

 field SFFloat raio 1 

]{ 

 Transform {  

  scale IS escala  

  children [ 

   Shape {  

    appearance Appearance {  

     texture ImageTexture {  

      url IS textura  

      repeatS FALSE 

      repeatT FALSE  

     }  

     material Material {  

      diffuseColor IS cor  

     }  

    }  

    geometry Cylinder {  

     bottom TRUE  

     height IS altura 

     radius IS raio 

     side TRUE 

     top TRUE  

    } 

   } 

  ] 

 } 

} 

 

PROTO pacote [ 

 exposedField SFVec3f escala 1 1 1 

 exposedField MFString textura [] 
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 exposedField SFColor cor 0.7 0.5 1 

]{ 

 Transform { 

  scale IS escala 

  children [ 

   Shape { 

    appearance Appearance { 

     texture ImageTexture { 

      url IS textura  

      repeatS FALSE  

      repeatT FALSE  

     }  

     material Material {  

      diffuseColor IS cor 

     }  

    }  

    geometry Extrusion{  

     crossSection [ 1 1, 1 -1, -1 -1, -1 1, 1 1 ]  

     spine [ 0 -1.5 0, 0 1.5 0 ]  

     orientation [0 1 0 0, 0 1 0 0]  

     scale [1 1, 1 0]  

    }  

   } 

  ]  

 } 

} 

 

PROTO olhos [ 

 exposedField SFVec3f escala 1 1 1 

 exposedField SFVec3f translacaoOlhoEsquerdo -0.3 0 0 

 exposedField SFVec3f translacaoOlhoDireito 0.3 0 0 

 exposedField SFVec3f translacaoPupila 0 0 0.2 

 field SFFloat raioOlho 0.25 

 exposedField SFColor corOlho 1 1 1 

 field SFFloat raioPupila 0.08 

 exposedField SFColor corPupila 0 0 0 

]{ 

 Transform {   

  scale IS escala 

  children [ 

   Transform { 

    translation IS translacaoOlhoEsquerdo  

    children [ 
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     DEF olho Group { 

      children [ 

       Shape {  

        geometry Sphere {  

         radius IS raioOlho 

        } 

        appearance Appearance {  

         material Material {  

          diffuseColor IS corOlho  

         }  

        } 

       } 

       Transform { 

        translation IS translacaoPupila 

        children [ 

         Shape { 

          geometry Sphere { 

           radius IS raioPupila 

          } 

          appearance Appearance { 

           material Material { 

            diffuseColor IS corPupila 

           } 

          } 

         } 

        ] 

       } 

      ] 

     } 

    ] 

   } 

   Transform { 

    translation IS translacaoOlhoDireito 

    children [ 

     USE olho 

    ] 

   } 

  ] 

 } 

} 

 

PROTO nariz [ 

 exposedField SFColor cor 1 0.5 0 
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 field SFFloat raio 0.35 

 field SFFloat altura 0.6 

]{ 

 Shape {  

  appearance Appearance {  

   material Material {  

    diffuseColor IS cor  

   }  

  }  

  geometry Cone {  

   bottomRadius IS raio   

            height IS altura 

  }  

 } 

} 

 

PROTO boca [ 

 exposedField SFVec3f translacao 0 0 0 

 exposedField SFRotation rotacao 0 0 1 0 

 exposedField SFVec3f escala 0.8 0.8 1 

 exposedField SFColor cor 0 0 0 

]{ 

 Transform {  

  translation IS translacao   

  rotation IS rotacao  

  scale  IS escala 

  children [ 

   Shape {  

    appearance Appearance {  

     material Material {  

      diffuseColor IS cor  

        }  

       } 

       geometry Extrusion {  

        convex FALSE 

        solid  FALSE 

        crossSection [ 0.1 0.2, 0.1 -0.2, -0.1 -0.2, -0.1 0.2 ]  

        spine [ 0.92388 -0.38268 0, 0.70711 -0.70711 0,  

                0.38268 -0.92388 0, 0 -1 0, -0.38268 -0.92388 0,  

                -0.70711 -0.70711 0, -0.92388 -0.38268 0,  

                0.92388 -0.38268 0  

              ]  

       } 
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   } 

  ] 

 } 

} 

 

PROTO rotulo [ 

 exposedField MFString texto "Texto Padrao" 

 field MFString familia "VERDANA" 

 field SFFloat tamanho 0.3 

 field MFString alinhamento "MIDDLE" 

 field SFString estilo "BOLD" 

 exposedField SFColor cor 1 1 1 

]{ 

 Shape { 

  geometry Text {  

   string IS texto 

   fontStyle FontStyle {  

    family IS familia 

    size IS tamanho  

    justify IS alinhamento 

    style IS estilo 

   } 

  } 

  appearance Appearance { 

   material Material { 

    diffuseColor IS cor 

   } 

  } 

 } 

} 

PROTOTYPES UTILIZADOS NA VISUALIZAÇÃO DE COORDENADAS PARALELAS 

################################################################################ 

#  Protótipos para a Criação de Coordenadas Paralelas                          # 

#  Autor: Márcio Bueno                                                         # 

#  © Copyright 2004, 2005 Márcio Bueno                                         # 

################################################################################ 

 

PROTO linha [ 

 exposedField MFVec3f coordenadas [] 

 field MFInt32 coordenadasIndices [] 

 exposedField SFColor cor 1 0 0 

]{ 
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 Shape { 

  geometry IndexedLineSet { 

   coord Coordinate { 

    point IS coordenadas 

   } 

   coordIndex IS coordenadasIndices 

  } 

  appearance Appearance { 

   material Material { 

    emissiveColor IS cor 

   } 

  } 

 } 

} 

 

PROTO eixo [ 

 exposedField SFColor cor 0 0 1 

 exposedField SFVec3f translacao 4 0 0 

 exposedField SFRotation rotacao 0 0 1 -1.570796 

 field   SFFloat comprimentoEixo 10 

 field   SFFloat raioEixo 0.2 

 exposedField MFString nomeEixo "X" 

 field   SFFloat tamanhoNome 1 

 exposedField SFVec3f translacaoNome -0.3 5.7 0 

 field   SFFloat comprimentoSeta 0.7 

 field   SFFloat raioSeta 0.3 

 exposedField SFVec3f translacaoSeta 0 5.3 0 

]{ 

 Transform { 

  translation IS translacao 

  rotation IS rotacao 

  children [ 

      Shape { 

    geometry Cylinder { 

     height IS comprimentoEixo 

     radius IS raioEixo 

    } 

    appearance Appearance { 

     material Material { 

      diffuseColor IS cor 

     } 

    } 
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   } 

   Transform { 

    translation IS translacaoSeta 

    children [ 

     Shape { 

      geometry Cone { 

       height IS comprimentoSeta 

       bottomRadius IS raioSeta 

      } 

      appearance Appearance { 

       material Material { 

        diffuseColor IS cor 

       } 

      } 

     } 

    ] 

   } 

   Transform { 

    translation IS translacaoNome 

    children [ 

     Billboard { 

      axisOfRotation 0 0 0 

      children [ 

       Shape { 

        geometry Text { 

         string IS nomeEixo 

         fontStyle FontStyle { 

          size IS tamanhoNome 

         } 

        } 

        appearance Appearance { 

         material Material { 

          diffuseColor IS cor 

         } 

        } 

       } 

      ] 

     } 

    ] 

   } 

  ] 

 } 

} 
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PROTOTYPES UTILIZADOS NA VISUALIZAÇÃO DE COORDENADAS PARALELAS 

EXTRUSIVAS 

################################################################################ 

#  Protótipos para a Criação de Coordenadas Paralelas Extrusivas               # 

#  Autor: Márcio Bueno                                                         # 

#  © Copyright 2004, 2005 Márcio Bueno                                         # 

################################################################################ 

 

PROTO planos [ 

 exposedField MFVec3f coordenadas [] 

 field MFInt32 indiceCoord [] 

    exposedField MFColor cores [] 

 field MFInt32 indiceCores [] 

]{ 

 Shape { 

  geometry IndexedFaceSet { 

   coord Coordinate { 

    point IS coordenadas 

   } 

   coordIndex IS indiceCoord 

   solid FALSE 

   color Color { 

    color IS cores 

   } 

   colorIndex IS indiceCores 

   colorPerVertex TRUE 

  } 

  appearance Appearance { 

   material Material { 

    transparency 0 #0.382, 0.618 

   } 

  } 

 } 

} 

 

PROTO eixo [ 

 exposedField SFColor cor 0 0 1 

 exposedField SFVec3f translacao 4 0 0 

 exposedField SFRotation rotacao 0 0 1 -1.570796 

 field   SFFloat comprimentoEixo 10 

 field   SFFloat raioEixo 0.2 

 exposedField MFString nomeEixo "X" 
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 field   SFFloat tamanhoNome 1 

 exposedField SFVec3f translacaoNome -0.3 5.7 0 

 field   SFFloat comprimentoSeta 0.7 

 field   SFFloat raioSeta 0.3 

 exposedField SFVec3f translacaoSeta 0 5.3 0 

]{ 

 Transform { 

  translation IS translacao 

  rotation IS rotacao 

  children [ 

      Shape { 

    geometry Cylinder { 

     height IS comprimentoEixo 

     radius IS raioEixo 

    } 

    appearance Appearance { 

     material Material { 

      diffuseColor IS cor 

     } 

    } 

 

   } 

   Transform { 

    translation IS translacaoSeta 

    children [ 

     Shape { 

      geometry Cone { 

       height IS comprimentoSeta 

       bottomRadius IS raioSeta 

      } 

      appearance Appearance { 

       material Material { 

        diffuseColor IS cor 

       } 

      } 

     } 

    ] 

   } 

   Transform { 

    translation IS translacaoNome 

    children [ 

     Billboard { 

      axisOfRotation 0 0 0 
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      children [ 

       Shape { 

        geometry Text { 

         string IS nomeEixo 

         fontStyle FontStyle { 

          size IS tamanhoNome 

         } 

        } 

        appearance Appearance { 

         material Material { 

          diffuseColor IS cor 

         } 

        } 

       } 

      ] 

     } 

    ] 

   } 

  ] 

 } 

} 
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