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Resumo  

Este  relatório  apresenta  formas  de  monitoramento  de  acesso  e  downloads  de  um  repositório              
DataVerse.  Explana  sobre  a  a�vação  do  Google  Analy�cs  para  registrar  os  acessos  ao  site  e  seus                 
principais   relatórios.  
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1 DATAVERSE  

 

1.1   Monitoramento   do   Dataverse  
O  Dataverse  apresenta  algumas  estatísticas  básicas  como  o  número  de           

download  que  foram  feitos  em  um  grupo  de  Dataverse,  em  um  Dataverse  ou              

Dataset.  

Esta  informação  é  apresentada  no  canto  superior  esquerdo  de  cada           

Dataverse   ou   Dataset,   como   apresentado   abaixo:  

 

 
  
  
 

1.2   Monitoramento   do   Google   Analytics  
O  Google  Analytics  é  a  ferramenta  de  monitoramento  e  análise  de  sites             

e  aplicativos  mais  utilizada  no  mundo,  é  um  serviço  gratuito  para  quem  tem              

uma  conta  de  e-mail  da  Google,  também  existe  a  disponibilidade  de  uma  conta              

paga  com  muito  mais  recursos  de  análises.  É  possível  também  integrar  com             

outros   serviços   como   o   de   monetização   AdWords.  

A  ferramenta  é  instalada  incorporando  um  script  na  página  do           

repositório,  com  o  Google  Analytics  é  possível  monitorar  o  perfil  de  que  acessa              

o   site,   informações   como:  

● Localização   dos   usuários   que   navegam   no   repositório;  
● tempo   que   os   usuários   levam   para   ler   os   datasets   e   Dataverses;  
● canais   e   origem   dos   acessos;  
● análise   a   jornada   do   usuário;  
● páginas   que   recebem   mais   ou   menos   visitas;  
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● como   pessoas   pesquisam   no   campo   de   busca   do   repositório;  
● e   o   que   pesquisam   no   Google   para   encontrar   o   repositório;  
● análise   dos   dispositivos   das   pessoas   que   navegaram   pelo   repositório.  

1.2 Como   instalar   o   Google   Analytics   (GA)?  

 

O  Dataverse  já  tem  um  módulo  para  uso  do  Google  Analytics,  para  instalar              

basta   ativar   dentro   do    bash    do   servidor   pelo   comando:  

 

$   curl   -X   PUT   -d   ' UA-143927025-1 '  

http://localhost:8080/api/admin/settings/:GoogleAnalyticsCode  

 

 

Onde  “UA-1439279250-1”  é  a  identificação  do  repositório  /  site  no  sistema            

do   GA.   Ativando   o   comando   o   repositório   já   começa   a   ser   monitorado   pelo   GA.  

 

1.4  Como  criar  uma  identificação  do  repositório  no  Google  Analytics           

(GA)?  

 

Primeiro  deve-se  ter  uma  conta  ativa  no  Google,  como  destacado  o  serviço             

é   gratuito.  

Acesso   o   site   pelo   link    https://analytics.google.com  

O   sistema   irá   apresentar   a   tela   principal   em   seu   primeiro   acesso.  
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Para  criar  um  ID,  clique  no  canto  inferior  esquerdo,  no  ícone            

Administrador.   

 

Caso  não  existe  uma  conta,  é  necessário  faze-la,  a  conta  pode  agrupar             

uma  série  de  ID  e  sites  que  se  deseja  monitorar.  Ressalta-se  que  o  ID  irá                
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monitorar  todas  as  páginas  que  o  script  está  sendo  executado,  mesmo  que             

seja   em   outro   domínio   (URL).  

O  Segundo  passo  será  “Criar  propriedade”  onde  são  definidos  o  tipo  de             

repositório  que  será  monitorado,  tendo  disponibilidade  para  web,  aplicativos  ou           

ambos,  escolha  “WEB”.  Algumas  informações  adicionais  serão  pedidas,  como          

Nome,  Categoria,  Pais,  fuso  horário,  e  em  caso  de  monetização,  a  moeda             

padrão.  Clicando  em  “Criar”,  o  sistema  já  mostra  o  número  da  ID,  ex:              

UA-99096257-5.  Nas  propriedades  é  possível  atribuir  outros  e-mails  para          

acesso   aos   dados   de   monitoramento.  

 

1.5  Visualizar   os   relatórios   no   Google   Analytics   (GA)?  

Para  acessar  os  relatórios  do  GA  clique  na  página  inicial.  Para  alterar  os  Ids  de                

monitoramento,   clique   em   todas   as   contas   e   selecione   a   desejada.  

 

 

O  GA  apresenta  dados  de  acesso  em  tempo  real,  perfil  do  público  alvo,              

aquisições,   e   comportamento   o   usuário   na   navegação.  

Bom   monitoramento!  

 

Exemplos   de   monitoramento  

 

 
RDP   Brasil   –   v.0.1  9  
 



 
 Documentação   Dataverse  
 
Figura   1   -   GA   -   Visão   geral   do   site  

 

 

Figura   2   -   GA   –   Seções   do   usuário  
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Figura   3   -   GA   -   Acessos 

 
Figura   4   -   GA   -   Local   de   acesso  
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Figura   5   -   GA   -   Cidades   de   acesso  

 
 
Figura   6   -   Navegadores   e   Sistemas   operacionais  

 
 

Figura   7   -   GA   -   Origens   de   acesso   -   Provedores 
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