
Exportar e Publicar e Histórias com um único slide 
 
Neste vídeo, vou falar sobre algumas das opções de publicação para suas visualizações e 
como ou publicar, no Flourish, ou baixar suas visualizações e todo o resto. 
 
A coisa a saber é que há algumas maneiras diferentes de publicar visualizações do Flourish 
na web. E isso depende de que tipo de cliente você é, para algumas das opções. Mas vou 
apenas passar por aquelas que estão disponíveis e dizer o que está disponível no plano 
gratuito e o que não está. 
 
A primeira maneira e a mais comum que as pessoas publicam visualizações do Flourish é 
publicar direto no Flourish, nos nossos servidores, e depois usar um código de embed para 
incorporá-las em uma página web. Para fazer isso, há este botão no canto superior direito 
que diz exportar e publicar. Se a visualização não estiver publicada, o botão vai ser preto, e 
se estiver publicada, ele vai ser verde, e se estiver publicada, mas algumas alterações não 
foram publicadas, o botão vai ser laranja. Vou mostrar como isso funciona. 
 
Se eu quiser exportar e publicar no Flourish, eu clico neste botão, depois clico neste botão 
aqui e ele vai me perguntar se eu quero publicar e se eu quero fazer uma senha. Para que a 
visualização só possa ser vista por pessoas que têm a senha. Vou dizer não, então eu só 
vou clicar em publicar, e você pode ver agora que isso ficou verde e você pode ver uma 
prévia da sua visualização publicada neste link bem aqui. Então, é assim que ela fica. 
 
E depois há algumas diferentes opções de incorporação bem abaixo disso, caso você 
queira incorporar esta visualização diretamente em sua página web. O jeito principal normal 
é esse bem aqui, que é apenas uma tag de script normal. Mas também temos um Iframe 
AMP e um Iframe normal disponíveis também. Há também essa opção para clientes 
pagantes de esconder o crédito do Flourish quando eles incorporam a visualização na sua 
página web. 
 
Você também pode clicar despublicar este projeto aqui. Mas também quero mostrar o que 
acontece quando você tem algo publicado e faz uma mudança. Digamos, por exemplo, isso 
aqui agora não é o título certo para este gráfico. Na verdade são os anos escolares de 2009 
a 2017. Vou descer aqui e mudar este subtítulo para isso, e você deve ver aqui no canto 
direito, isso acaba de mudar de verde para laranja. Mas eu não publiquei as mudanças, 
então de verde para laranja significa que há alterações não publicadas para um projeto 
publicado. E se eu vier aqui, posso ver que ainda diz ano acadêmico 2009 2010, e aqui diz 
2009 a 2019. Então, se eu clicar aqui e clicar republicar e voltar aqui e atualizar, isso 
mudou. Então esta é realmente uma boa maneira de meio que fazer rascunhos em seu site. 
Se você é um cliente de redação e você está fazendo vários gráficos vazios para uma 
eleição que você só quer preencher, você pode fazê-los e você não tem que mudar o 
código de incorporação ou nada disso. Você pode apenas republicá-los no Flourish. 
Continue atualizando os dados e eles vão atualizar em seu site. 
 
A outra opção para a publicação é, bem, uma das outras opções é fazer download de uma 
imagem e há algumas diferentes opções de dimensionamento. Você pode deixar a imagem 



do tamanho que quiser. Este template específico, você pode baixar um arquivo PNG, JPEG 
ou SVG. Em alguns dos templates, você só pode baixar arquivos PNG e JPEG por causa 
da forma como eles são codificados. Eles não são codificados usando SVG. E você apenas 
clicaria download para baixar isso, e faria o download para o seu computador. Então essa é 
apenas uma imagem estática. E há também mais uma opção para clientes pagantes, que é 
esta opção download HTML, que vai baixar uma versão menor do gráfico como um arquivo 
HTML. E essa é uma maneira para as pessoas que querem hospedar seus próprios 
gráficos, então para eles não estarem no servidor do Flourish, elas fazem isso. 
 
Neste vídeo, vou falar sobre fazer histórias de um único slide no Flourish e as situações em 
que você pode querer fazer isso, e por que você faria uma história com um slide em vez de 
apenas fazer uma visualização e publicar uma única visualização. Acho que isso é algo 
muito específico do Flourish, por isso definitivamente merece explicação. E é algo que é um 
pouco complicado de entender, mas uma vez que você entende, faz muito sentido. 
 
Para ilustrar a necessidade e explicar uma situação em que você pode precisar fazer isso, 
vou usar este gráfico de linha, que está mostrando resultados eleitorais no Reino Unido por 
partido de todas as eleições desde 1918. Portanto, é um gráfico de linhas corridas e 
obviamente animado, o que é muito legal. Está cortando aqui, mas você pode ver que há 
um novo, outros partidos aparecem na parte inferior. E digamos, por exemplo, que eu queria 
falar - eu só queria mostrar a animação até 1970, quando o SNP - a primeira eleição em 
que o SNP ganha cadeiras. E se eu fizer isso e tiver isso - porque usando isso, você pode 
mover a visualização para a frente e para trás. E se eu quiser apenas mostrar este ano, 
meio que desse jeito, deste ponto de vista, se eu clicar exportar e publicar, o que faz muito 
sentido, você poderia pensar, "ok, esta é a minha visualização. Vou exportar e publicar." Ela 
não salva esse ponto. Ela começa no início da animação e vai direto até o fim. E posso até 
fazer isso de novo. "Ah, talvez algo não tenha funcionado." Vou vir aqui. E então vou 
exportar e publicar novamente. E ela só faz a mesma coisa.  
 
Portanto, há uma maneira de realmente salvar este ponto aqui, e é usando o editor de 
história. Se eu clicar em criar uma história a partir daqui, no editor de história, 
diferentemente do editor de visualização, como acabamos de ver, ele permite que você 
salve este ponto da visualização, o que você não pode fazer no editor de visualização. O 
editor de visualização apenas permite fazer a visualização, e como todos esses dados estão 
lá, ele só vai tocar a animação. Mas no editor de história você pode salvar esse ponto, 
então se eu fizer isso e voltar, a mesma coisa que eu fiz no editor de visualização, e agora 
eu exporto e publico isso como uma história, que você pode incorporar da mesma maneira 
que faria com uma visualização, ele para. Ele para neste ponto. Então esta é a situação. 
Uma situação muito simples e comum em que você gostaria de fazer uma história com um 
slide. Há algumas outras, por exemplo se você quisesse - se você fez um mapa 3D bem 
legal e você quer dar um zoom em um determinado ângulo e em uma certa visão dele, essa 
é outra situação onde você iria querer usar uma história com um slide. 
 
E há outro pequeno truque para saber sobre isso, que é que agora você pode ver essa 
barra de navegação, que é onde você normalmente colocaria a legenda ou o que quer que 
você queira, e onde você iria clicar pela história, ou se fosse uma situação com um 



autoplay, onde ele iria mostrar o quanto você avançou nos slides, mas você pode na 
verdade se livrar disso e incorporar isso, de modo que parece basicamente como seria se 
fosse uma visualização normal de gráfico de linha. E esse truque está aqui no topo, o estilo 
de navegação está no padrão. Você pode configurá-lo para nenhum, o que vai te livrar dele. 
Então isso basicamente se parece com o seu gráfico de linha normal, mas na verdade é 
uma história e ninguém saberia realmente a diferença se você tivesse incorporado isso em 
algum lugar em uma página web. 
 
Espero que isso meio que esclareça a confusão sobre animação e coisas assim. E quando 
você pode querer usar uma história de um slide. 
 


