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Introdução
A Plataforma KNIME Analytics é uma ferramenta poderosa para análise de dados e visualização de dados. Ela fornece um ambiente completo para 
análise de dados que é bem simples e intuitiva de usar. Isso, aliado ao fato de a Plataforma KNIME Analytics ser open source, tem levado um grande 
número de profissionais a utilizá-la. Além disso, fornecedores de software terceiros desenvolvem extensões KNIME para integrar suas ferramentas à ele. 
Os nodes do KNIME disponíveis agora vão além do gerenciamento de relacionamento com o cliente e inteligência de negócios, estendendo-se ao campo 
de finanças, ciências da vida, biotecnologia, indústrias farmacêutica e química. Assim, o usuário arquetípico do KNIME não é mais necessariamente um 
especialista em mineração de dados, embora seu objetivo ainda seja o mesmo: entender dados e extrair informações úteis.

Este livro foi escrito para pessoas familiarizadas com o Alteryx e agora interessadas em descobrir como fazer a transição para a Plataforma KNIME 
Analytics. Considere este livro como um dicionário de língua estrangeira: analisamos como as tarefas mais usadas são faladas em “Alteryx” e depois as 
traduzimos para “KNIME”. Descubra, por exemplo, como importar e manipular dados, como realizar modelagem e aprendizado de máquina, que inclui 
seções sobre regressões, clustering, redes neurais e componentes, para citar apenas alguns. O anexo contém uma ferramenta rápida e útil para 
referência de nodes.

Interface KNIME

Figura 1 - Esquerda, Interface Alteryx. Direita, Interface KNIME
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KNIME Explorer
É aqui que você pode navegar pelos arquivos salvos na área de trabalho 
do KNIME; um espaço de trabalho é apenas um diretório ou pasta ao 
qual o KNIME está conectado para armazenar seus workflows, 
configurações de node e dados produzidos pelo workflow. Por exemplo, 
esses arquivos podem ser dados de fontes como .csv ou workflow do 
KNIME como knwf.

Repositório de nodes
Equivalente a paleta de ferramentas do Alteryx. No KNIME, chamamos 
as ferramentas de “nodes” e elas podem ser pesquisadas a partir 
daqui e arrastadas para o editor de workflow.

Janela de Configuração
Para configurar um node no KNIME, clique com o botão direito do 
mouse no node que deseja configurar e selecione Configurar. Ao 
contrário do Alteryx, no KNIME a janela de configuração do node 
nem sempre está aberta.

Editor de Workflow
Este é o equivalente ao Canvas no Alteryx, onde você arrasta e solta 
seus nodes para construir seu workflow

Janela de Resultados
Assim como a janela de configuração no Alteryx, a janela de resultados 
nem sempre está aberta no KNIME, ela pode ser acessada clicando com 
o botão direito do mouse em um node e selecionando a saída que você 
deseja visualizar. Alternativamente, a visualização Node Monitor pode 
ser habilitada para mostrar dados ao vivo. Veremos isso em detalhes 
adiante.

Descrição do Node
Esta janela fornece uma descrição detalhada do que o node 
selecionado faz. Inclui uma visão geral, informações sobre as opções 
de configuração e detalhes sobre cada porta de entrada e saída. A 
porta de um node é o equivalente à âncora de uma ferramenta no 
Alteryx.

Monitor de Node 
Esta visualização opcional pode ser habilitada indo em View > Other > Node Monitor e selecionando abrir. Como na Figura 2. Em seguida, se você clicar 
em Node Monitor, verá algumas opções diferentes. Sinta-se à vontade para brincar e ver o que cada uma exibe, mas por enquanto vamos usar a opção 
Show Output Table (veja a Figura 3). Isso lhe dará uma visão fácil de ver a tabela de saída de qualquer node que você selecionou em seu workflow, 
assim como a janela de resultados normal no Alteryx.

As outras visualizações disponíveis permitem que você veja as definições de configuração, informações de tempo de execução e Flow Variables que 
existem após o node selecionado. Nós vamos abordar o que são Flow Variables mais adiante, mas lembre-se do Node Monitor se você estiver se 
aprofundando em seus usos!

Figura 2 - Onde achar o Monitor de Node



Figura 3 - Monitor de Node: Mostra a tabela de saída
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Lê arquivos locais

Lê arquivos locais

Inner join nos arquivos 
(Veja a descrição do 
node para mais opções)

Move a coluna “class” 
para o final da tabela

Escreve arquivo local 
CSV



Interface Node

No KNIME, você cria seu workflow arrastando nodes do Repositório de nodes para o Editor de workflow, em seguida, conectando-os, configurando-os e 
executando-os. Assim como as ferramentas do Alteryx, há muitos nodes para muitas tarefas diferentes. O nome do node é escrito acima; abaixo do node 
há uma descrição de texto editável, que você pode usar para documentar com mais detalhes o que cada node está fazendo. Os nodes têm portas, estas 
são a versão KNIME das âncoras. Eles são chamados de portas de entrada se estiverem à esquerda e portas de saída se estiverem à direita. Eles 
representam os dados que estão sendo alimentados em um node para processamento e a saída de dados do node. As portas vêm em várias variedades, 
a mais comum delas é a porta de dados, representada por um triângulo preto. Outro tipo comum é a porta de conexão do banco de dados que é 
representada por um quadrado marrom na mesma posição. O node mostrado abaixo, o File Reader, possui apenas uma porta à direita, uma porta de 
saída. Isso ocorre porque nenhum dado é inserido em um leitor de arquivos.

Semáforo – identificando o status de um node

Node desconfigurado:

Se a luz abaixo do node é vermelha, o node ainda não foi configurado e não está pronto para ser executado. O triângulo amarelo pode 
mostrar o detalhe do erro. Nesse caso o node simplesmente ainda não foi configurado.

Node configurado:

Uma vez que o node foi configurado, a luz fica amarela. Isso significa que o node está pronto para rodar e só precisa ser executado. 
Alguns nodes podem aparecer assim quando inseridos no workflow se eles não necessitam de nenhuma configuração específica.

Node Executado:

Após a execução de um node, sua luz fica verde. Neste ponto, os dados estão disponíveis na porta de saída para visualização ou 
processamento adicional na porta de saída.
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Importando dados
No Alteryx, todas as importações de dados são feitas por configurações na ferramenta de Input Data. No KNIME, um número de diferentes nodes 
desempenham o mesmo papel.
Aqui, vamos olhar as opções mais comuns de arquivos locais, banco de dados e outras fontes.

Arquivos Locais

Figura 4 Entrada de dados no Alteryx e nodes de leitura de dados no KNIME

Arquivos locais como Excel, CSVs, PDFs, JSON, arquivos de textos, entre outros, são aqueles arquivos típicos que ficam no seu disco rígido. Similar 
ao Alteryx, você pode simplesmente arrastar e soltar o arquivo para adicioná-lo no seu editor de Workflow; o KNIME automaticamente insere o 
node correto para ler o arquivo.

Vamos olhar cada node do KNIME e ver o que cada um faz em especial. Vou dar uma dica, é o tipo de arquivo que eles podem ler e como podem 
ser configurados!

O File Reader pode ler praticamente qualquer 
dado ANSCII. Ele detecta automaticamente 
formatos comuns.
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Arquivos CSV podem ser lidos pelo node File 
Reader, mas o CSV Reader te dá opções mais 
específicas.

O File Reader consegue ler arquivos Excel, mas 
o Excel Reader permite a leitura de tabelas 
específicas, linhas e colunas.

Esse node utiliza a biblioteca Apache Tika e 
pode ler muitos tipos de dados. Tente com 
Emails ou PDFs.

Esse node, como o nome sugere, é para a 
leitura de arquivos JSON files. O KNIME pode 
também converter em tabelas.

Esse node é para leitura de arquivos XML, 
uma consulta XPath pode ser usada 
opcionalmente na configuração.



Conexões de Arquivos Remotos
Muitos desses nodes de leitura de arquivos podem ser usados   para se conectar a repositórios remotos (Amazon S3 Buckets, Azure Blogs, Google 
Drives). Em nodes de leitura compatíveis, você verá um conjunto de três pontos no canto inferior esquerdo. Em geral, é assim que habilitamos 
portas opcionais no KNIME. Clique neste ícone e ative a porta opcional. Agora podemos conectar o node leitor a qualquer repositório de arquivos 
remoto que quisermos.

Algumas dessas conexões remotas se parecem 
com isso. Elas exigem que dois nodes sejam 
conectados antes do seu leitor. Um para 
Autenticação onde você faz login no seu sistema 
e um segundo para estabelecer a conexão. Esses 
são normalmente sistemas com os quais temos 
várias integrações de serviços.
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Outros sistemas remotos “mais simples” podem 
exigir apenas um node conector, onde a 
autenticação é integrada ao node conector. Por 
exemplo, pegar um arquivo CSV de um site FTP 
são apenas dois nodes, como você vê no 
exemplo inferior.



Banco de dados
Vamos falar agora sobre conexão com banco de dados. A primeira coisa que quero salientar é que você não pode ver nenhuma porta de dados na 
maioria dos nodes do KNIME abaixo. Como um lembrete, as portas de dados são os triângulos pretos em cada lado de um node que denotam os dados 
da tabela KNIME entrando e saindo.

Figura 5 Ferramenta de conector de banco de dados do Alteryx e os equivalentes no KNIME

No Alteryx, é como usar a ferramenta Connect In-DB e a ferramenta Data Stream Out:

Figura 6 - Ferramentas Alteryx Connect In-DB e Data Stream Out

Então, como nos conectamos ao banco de dados no KNIME? Isso é feito com o node Database Connector, seja um formato tradicional como MySQL, ou 
baseado em Hadoop como Impala ou Hive. Uma vez que a conexão está estabelecida, podemos selecionar a tabela com o node DB Table Selector. O node 
DB Connector na extrema esquerda (do workflow, na  Figura 5) é um conector genérico, ele faz referência a um driver JDBC e conecta a qualquer coisa que 
o suporte.
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Em Erro! Fonte de referência não encontrada, você pode ver a pasta Query, aberta no Node Repository, então vamos abordar isso também.

As ferramentas do Alteryx acima normalmente seriam usadas com várias outras ferramentas no banco de dados, classificação, filtragem, junção, ou seja, 
processamento padrão principalmente. A vantagem de executar o processo no banco de dados é a rapidez e o fato de limitar os dados a serem 
transferidos. 

O KNIME suporta essa funcionalidade. Na figura abaixo à direita você pode ver algumas das manipulações disponíveis para processamento no banco de 
dados com KNIME. Todos os nodes na pasta Query podem ser inseridos em um workflow entre um node DB Selector e DB Reader. 

O que o KNIME faz é usar esses nodes para gerar código SQL automaticamente para você. Isso é útil se você não for um especialista em SQL ou quiser 
voltar e modificar facilmente sua consulta.

Figura 7 - Node Repository com a pasta Query expandida mostrando os nodes DB Query 
nodes
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Outras Fontes

Além de arquivos locais e base de dados, há diversas outras fontes de dados para acesso! Vamos olhar alguma delas nessa seção. 

Dois ambientes de conexão nessa seção são os nodes Twitter e Google. Eles podem ser encontrados na seção de Social Media do Node Repository. O 
twitter API  Connector requer que você forneça uma chave de API na janela de configuração. 

O node Google Authentication é mais fácil ainda de configurar; na janela de configuração do node, clique no botão de Autenticação. Isso abre a janela de 
login do Google no seu navegador, onde você pode aprovar o acesso do KNIME aos seus arquivos – e pronto!

Figura 8 - Nodes do KNIME da seção de Mídia Social do Node Repository
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Vamos olhar dois desses nodes brevemente. Sinta-se à vontade para explorar outros nodes. 

Lembre-se que a descrição do node disponível no KNIME Workbench ou no KNIME Hub diz tudo o que você precisa saber sobre como configurar o 
node. Os nodes Get Request e Download, por exemplo, são particularmente ótimos recursos!

Figura 9 - Janela de configuração do node Twitter Search e Google Sheets Reader
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Twitter Search

Uma vez conectado ao 
Twitter API com o conector, 
configurar sua pesquisa é 
fácil. No topo, digite a sua 
query como gostaria no 
twitter.com/search. No final, 
selecione os campos que 
você gostaria de obter.

Google Sheets Reader

Na configuração desse node, 
tudo o que você precisa 
fazer é especificar que 
planilha você gostaria de 
acessar os dados. Uma lista 
de arquivos que você tem 
acesso vai aparecer quando 
você clicar no botão “Select”



Escrevendo Dados
Agora, vamos dar uma olhada em como extrair dados do KNIME.  Abaixo, primeiro você vai encontrar uma lista de nodes para escrever arquivos 
locais e depois uma seção para gravar em banco de dados. Depois de terminarmos aqui, vamos mergulhar em algumas das ferramentas para lidar 
com dados no KNIME.

Tenha em mente que a conexão remota também funciona para escrever dados. Simplesmente clique no ícone de 3 pontinhos no node e selecione 
para adicionar a porta de conexão. Então, você poderá conectar com o que precisar. Veja a página 8 para informações sobre conexões remotas.

Arquivos Locais

Figura 10 - Ferramentas do Alteryx para escrever dados e nodes equivalente do KNIME

Os nodes listados aqui são para escrever arquivos locais em formatos como CSV, Excel, e JSON, que, no Alteryx, você escreveria com a ferramenta Output 
Data, imagens e PDFs e usaria a ferramenta Image e Render no Alteryx. Novamente, a principal diferença é que no Alteryx a ferramenta de saída pode ser 
configurada de maneira diferente para executar tarefas diferentes e no KNIME nós temos nodes separados para diferentes tarefas.

Escreve em CSV, permite delimitador, valores 
missing, quote configuration, entre outros.

Permite exportar em XLS. Para opções 
avançadas, vamos olhar mais nodes na 
próxima página.

Células de tabelas podem ser escritas em XML. 
Esse node escreve essas células como arquivos 
separados.

Alguns nodes gráficos produzem imagens; 
conecte-as nesse node e exporte.

Escreve valores em arquivo JSON. Como 
opção, comprime automaticamente a saída.

Cria a versão em PDF da sua tabela de dados. 
Combine com imagens para construir dados reais.
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Figura 11 - Uma string de nodes do XLS Formatter

Acima, você vê uma sequência de nodes do XLS Formatter. Eles estão vinculados e cada um altera bits da formatação em um arquivo do Excel que 
você está preparando para escrever. 

A natureza modular facilita a personalização de sua formatação o quanto você quiser, além de adicionar ou remover partes. 

Há uma variedade de nodes para essa finalidade. Se este for um caso de uso importante para você, confira o guia vinculado abaixo para obter uma 
introdução completa à formatação de arquivos do Excel no KNIME.

https://www.knime.com/community/continental-nodes-for-knime-xls-formatter
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Banco de Dados
Escrever em banco de dados é fácil com o KNIME e só existe uma principal diferença entre o KNIME e o Alteryx. 

Ao ler de um banco de dados no KNIME, as informações de conexão são armazenadas em um node separado - o DB Connector. Ele fornece uma das duas 
entradas exigidas pelo node DB Writer, sendo a outra a porta de dados que contém a tabela que você deseja gravar em seu banco de dados.

Nota: esse mesmo node também pode ser usado para alimentar o node DB table Selector. Ao ler um banco de dados, trocando as informações do banco 
de dados no conector, você pode transferir facilmente de um ambiente de desenvolvimento para um ambiente de produção.

Figura 12 - Nodes File Reader, DB Connector e DB Writer

A imagem acima mostra os três nodes necessários para escrever em um banco de dados:

∙ File Reader: dado que você deseja adicionar ao seu banco de dados, que também pode ser processado no seu workflow 
antes de ser gravado.

∙ DB Connector: fornece a informação para conexão com o banco de dados, como por exemplo o login.
∙ DB Writer: onde você especifica o nome da tabela e as colunas que deseja gravar.
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Manipulação de Dados
Filtrando Dados
Filtrar linhas no KNIME é realizado por diferentes nodes: o Row Filter, Rule-Based Row Filter e o Row Splitter, que é para coletar linhas não 
correspondentes. 

Para filtrar colunas, o node Column Filter é o principal.  No Alteryx a ferramenta Select possui diversas funções, filtrar colunas é apenas uma delas. O 
node do KNIME Rename Column preenche outras utilidades. 

Figura 13 - Ferramenta Select do Alteryx é o mesmo que os nodes Row Filter, Row Splitter, e Rule-based Row Filter no KNIME

Permite a filtragem rápida por meio de correspondência de padrões de string, intervalo numérico ou valores 
ausentes. Essa filtragem pode ser realizada em uma coluna ou no próprio ID da linha e pode ser definida como um 
filtro de inclusão ou exclusão.

Este node funciona exatamente como o Row Filter acima, exceto que exporta as linhas incluídas e excluídas. Você 
notará que ele possui duas portas de dados de saída (representadas pelos triângulos pretos à direita do node). A porta 
superior é para linhas incluídas e a porta inferior é para linhas excluídas.

O node Rule-based Row Filter é semelhante à opção de filtro personalizado na ferramenta Filtro do Alteryx. O usuário entra 
um conjunto de regras. O primeiro a corresponder à linha encerra o processo, por exemplo:

$Score$ > 0.9 => TRUE
$Name$ = “Jon Smith” => TRUE

…para incluir todos os pontos acima de 90%, e também, o nome Jon.
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Ordenando

Ordenar dados é uma transição fácil, pois ambos os aplicativos têm uma ferramenta/node para isso, que se chamam  Sort e Sorter. O node Sorter no 
KNIME é configurado exatamente como a ferramenta Alteryx - basta definir uma lista de colunas para classificar e observar se elas devem ser 
crescentes ou decrescentes. No KNIME, você também tem a opção de mover todas as células ausentes para o final, se desejar, marcando a caixa na 
parte inferior da janela de configuração.

Figura 14 - Ferramenta de Sorte no Alteryx, node Sorter no KNIME e janela de configuração do node Sorter no KNIME

Você também pode classificar colunas no KNIME. Para fazer isso basta simplesmente utilizar o node Column 
Resorter. Você pode classificar em ordem alfabética ou manualmente. Isso pode ser útil ao combinar tabelas 
verticalmente com nomes de colunas diferentes ou ao combinar várias colunas em um tipo de dados de lista com o 
node Column Aggregator.
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Agregando Dados
A agregação básica de dados é outra conversa - no Alteryx usa-se a ferramenta Summarize e no KNIME usa-se o node GroupBy.

Figura 15 - A ferramenta Summarize no Alteryx e o node do KNIME GroubBy 

Neste caso, a janela de configuração parece um pouco diferente no KNIME. Para resumir rapidamente, em uma guia você define as colunas a serem 
usadas para criar grupos:

Figura 16 - Aba Groups da configuração do node Groupby 
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Primeiro, na aba GroupsBy, selecione quais 
colunas vão definir os grupos. Utilizamos a 
coluna String Cluster nesse caso.

Uma vez selecionado, a coluna vai 
aparecer na caixa verde a direita



Na segunda aba (em Configurações), você define qual o método que deseja usar para agregar as colunas restantes.

Figura 17-  Aba Manual Aggregation na configuração do node GroupBy
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Em seguida, na aba Manual 
Aggregation, selecione as colunas 

para agregar e incluir 

Finalmente, selecione o tipo de 
agregação para utilizar. Existem várias 

opções, como concatenar, média e 
outras.



Dados String

Figura 18 - Ferramentas Formula, Text to Columns & Find Replaces do Alteryx e nodes do KNIME String Manipulation, Rule Engine & Cell Splitter

Nesta seção, abordamos algumas opções para manipular dados de string, ou seja, os equivalentes no KNIME às ferramentas Formula, Text to Columns 
e Find Replace no Alteryx. A ferramenta Formula é mais parecida com o node String Manipulation, para escrever instruções básicas de alteração de 
string. O node Rule Engine também é semelhante, mas pode ser usado de maneira mais complicada, pois permite a funcionalidade do tipo ‘if then’. A 
ferramenta Text to Columns pode ser substituída pelo node Cell Splitter.

Use este node para tarefas como, remoção de espaço em branco, remoção de pontuação, expressões regex, criação de 
substring e muito mais.

O Rule Engine tem várias funcionalidades semelhantes ao node String Manipulation. Você pode usá-lo para mais controle. Por 
exemplo, use para reformatar as strings de forma diferente com base na fonte de onde elas são.

Esse node pegará uma coluna de string e dividirá em várias colunas com base em um delimitador especificado. Uma vírgula, por 
exemplo. Ao contrário do equivalente do Alteryx, você não precisa especificar o número de colunas de saída esperadas. Linhas com 
menos do que o máximo simplesmente terão valores ausentes nas colunas.

Use o String Replacer para substituições rápidas ou até mesmo remoções dentro das strings. Por exemplo, configure este node para 
substituir todos os “dois” para 2. Este node também suporta expressões regulares.

Você pode direcionar esse node para um arquivo de texto formatado conforme detalhado na janela de Descrição do node. Existem 
maiores detalhes, mas com ele você pode substituir facilmente um grande conjunto de strings. Caso contrário, ele funciona como o 
node String Replacer acima.
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Dados Numéricos

Figura 19 - Diferentes ferramentas do Alteryx e nodes do KNIME para manipulação de dados numéricos

Há uma variedade quase infinita de maneiras de manipular números, preparar, analisar e modelar dados. Abordaremos alguns exemplos comuns e 
discutiremos como começar essas manipulações no KNIME.

Este node permite compartimentos numéricos 
definidos e personalizados. Use o Auto-Binner 
para opções automatizadas como bins de 
tamanho igual ou intervalo igual.

Como a ferramenta Formula, o node Math 
Formula permitirá alterar dados numéricos em 
funções matemáticas comuns.

Esse node tem a mesma função que o Math 
Formula, porém alterando múltiplas colunas 
de uma vez.

O node Moving Aggregation tomará o lugar do 
node total em execução. Ele pode ser 
configurado de várias maneiras.

O Normalizer estica ou comprime seus dados 
para ficarem dentro de um determinado 
intervalo, normalmente de 0 a 1.

O KNIME não tem um equivalente ao Multi-Row 
Formula, mas o node Lag Column permitirá que 
você mova os valores para a próxima linha. 
Com um pouco de trabalho, ele pode ser 
combinado ao node Math  Formula para criar 
um efeito similar.
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Cálculo Multi-Row
O Alteryx tem uma ferramenta chamada Multi-Row Formula. Isso pode ser feito no KNIME com a combinação dos nodes Lag Column e Math Formula.

O primeiro cria uma nova coluna de valores deslocados. Por exemplo, se você deseja fazer referência à linha anterior em sua fórmula, pode usar o node 
Lag Column com o valor de 1, antes de aplicar o node Math Formula. Isto cria uma nova coluna para você referenciar.

Figura 20 - Nodes do KNIME Lag Column e Math Formula para recriar a ferramenta do Alteryx Multi-Row Formula

Configuração do Lag Column

Para usar o node Lag Column, primeiro você seleciona a coluna para lag no drop down do menu mostrado abaixo à esquerda da Figura 21. 

Depois, você seleciona o Lag e o intervalo do Lag. Isso significa que você especifica o número de colunas (Lag) à serem criadas e o número de linhas 
por vez (Lag interval). Eu escolhi Lag = 3 e Lag Interval = 1, então criei três colunas, cada uma defasada uma da última.

Figura 21 - Janela de configuração do node Lag Column e a saída node Lag Column

Se você precisa defasar múltiplas colunas originais, basta aplicar um segundo node de Lag Column no seu workflow. Depois que você criou os valores 
que precisa para seu cálculo, você pode chamá-los como quiser.
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Dados Ausentes
Para a correção básica de dados ausentes como o Data Cleansing no Alteryx, use o node Missing Value no KNIME. Ele possui opções como remover 
linhas com dados ausentes, usar o valor anterior, o máximo, a média, a média móvel e muito mais. 

Para correções mais complicadas de dados ausentes, como alterar o valor de forma diferente com base em outro campo, experimente o node Rule 
Engine. Este node apareceu em nossa introdução ao KNIME, mas ele realmente tem uma grande variedade de usos quando você deseja tomar decisões 
com base em muitos campos.

Figura 21- Como dados ausentes são tratados no KNIME em comparação ao Alteryx

Dados de Amostragem
Se você deseja amostrar dados para reduzir o tempo de execução para análises ou construir conjuntos de treinamento para aprendizado de máquina e 
modelagem, há muitas opções disponíveis no KNIME.

Figura 22 - Dados de amostragem no KNIME com os nodes Partitioning, Bootstrap Sampling, Equal Size Sampling, Row Sampling & Database Sampling

O node Partitioning permite dividir seus dados em dois conjuntos, com base em uma porcentagem ou em um número de registros. Aqui estão algumas 
opções de como essas partições são desenhadas: a partir do topo, amostragem linear, amostragem aleatória e amostragem estratificada. 

A descrição do node define bem esses termos, então não se esqueça de procurá-los no KNIME Hub, se não tiver certeza. O node Bootstrap Sampling 
permite o uso da técnica de bootstrapping para sobreamostragem artificial de seus dados, criando um conjunto de dados maior. 

A amostragem de tamanho igual requer que você escolha uma coluna nominal para definir as diferentes classes; então ele cria um conjunto amostrado 
com um número igual de registros para cada classe. Isso pode ser útil ao treinar modelos baseados em algoritmos de contagem, como árvores de 
decisão. 

Finalmente - lembre-se de que há um node de Database Sampling. A realização de amostragem no banco de dados economizará tempo ao transferir 
dados para o KNIME.
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Manipulação de Tabelas
Agora vamos ver algumas operações básicas para manipular tabelas em vez de manipular especificamente os dados. O node Joiner combina as tabelas 
horizontalmente, enquanto o node Concatenate as combina verticalmente. 

O Pivoting permite que você crie colunas adicionais em sua tabela dinamizando efetivamente algumas das linhas. O Unpivoting é o inverso desse 
processo e permite reduzir o número de colunas em uma tabela, criando mais linhas para armazenar os dados.

Figura 23 - Ferramenta do Alteryx vs nodes do KNIME para manipulação de tabelas: Join, Concatenate, Pivot e Unpivot

Use o node Concatenate para combinar tabelas verticalmente. Este node corresponderá aos campos por 
nome e pode ser configurado para reter uma união ou interseção das colunas nas duas tabelas de entrada.

O node Joiner no KNIME vai substituir a ferramenta Join no Alteryx. Selecione os campos que você 
deseja corresponder e o tipo de junção: inner, left-outer, right-outer, full outer. As duas saídas 
inferiores também fornecem as linhas anti-junção. 

A configuração deste node será simples se você estiver familiarizado com tabelas dinâmicas;  basta 
escolher 3 coisas. As colunas a serem usadas como pivots, cujo conteúdo se tornará novas colunas. 
As colunas a serem usadas como grupos, isso permitirá que você agregue as linhas à medida que 
você gira. E os métodos de agregação para os campos que você deseja reter.

Configurar o node Unpivoting é fácil. Basta selecionar as colunas que você deseja retornar para linhas 
e colunas. Depois, selecione as colunas com valores que você deseja reter.
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Documentando seu Workflow
O KNIME oferece diversas opções para manter seu workflow organizado. Utilizá-los em conjunto vai manter seu workflow limpo, apresentável e de fácil 
compreensão pelos seus companheiros de trabalho. A imagem abaixo da esquerda para direita é um node com o comentário, uma anotação e o 
metanode nomeado com um comentário.

Figura 24 - Opções disponíveis no KNIME para documentar seu workflow e manter organizado

Comentário no Node
Ao clicar duas vezes no texto abaixo de um node, você pode editar o comentário. Use isso para observar as alterações ou apenas para fornecer mais 
detalhes sobre o que o node está fazendo em seu workflow. Você pode comentar nodes, metanodes e componentes.

Anotações no Workflow
Anotações no workflow são caixas coloridas que você pode colocar sobre seu workflow, como pode ser visto em muitos exemplos do KNIME. Um uso 
comum é separar claramente as seções do seu workflow em carregamento de dados, ETL, modelagem e previsão. Isso torna mais fácil para os colegas 
identificarem rapidamente a área que estão procurando. Você pode personalizar a cor da borda, o plano de fundo e a fonte/tamanho do texto.

Metanodes
Metanodes são como uma subpasta dentro de um workflow. Para criar um metanode, basta selecionar todos os nodes que deseja colocar dentro e clicar 
com o botão direito do mouse em “Collapse into Metanode”. Isso não afetará como seu workflow é executado, simplesmente ajuda a estruturar a 
visualização. Ao recolher seus nodes em um metanode, você pode selecionar como nomear o metanode - este é o texto que aparece acima do node. Você 
também pode comentar seus metanodes como nodes normais clicando duas vezes abaixo deles.
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Clique com o botão direito e 
selecione “New Annotation” 
para criar uma caixa de 
anotação que você pode usar 
para adicionar comentário nos 
seus workflows. A fonte, borda 
e fundo são customizáveis, 
clicando na caixa de texto.

Você pode nomear 
seu metanode

Você pode também 
adicionar um comentário

Duplo clique embaixo de 
qualquer node para editar o 
texto



Modelagem e Machine Learning
Embora o Alteryx facilite a vida de engenheiros e cientistas de dados, suas ferramentas preditivas não são tão extensas ou personalizáveis   quanto às 
funcionalidade do KNIME. Em ambos os ambientes, você pode se conectar às ferramentas externas para treinar seus modelos.

Por exemplo, existem muitas bibliotecas R e Python às quais você pode se conectar. No entanto, aqui queremos ver o que pode ser feito nativamente.

Treino, Preditores e Scorers
No KNIME, a construção de modelos acontece principalmente na mesma estrutura, independentemente do tipo de modelo que você deseja construir. 
Você começará com alguns dados, fracionará em subconjuntos de treinamento e teste, aplicará um node de Treino, um node Preditor e, finalmente, um 
node Scorer para visualizar algumas estatísticas.

É claro que para gerar um modelo de sucesso para implementação, você precisa ter certeza que limpou seus dados e completou qualquer 
feature engineering que gostaria de fazer primeiro. Mas, é assim que treinar um modelo se parece no KNIME. Bem direito, né?

Figura 25 - Parte de um workflow no KNIME onde um modelo está sendo construído, utilizando os nodes Learner, Predictor, e Scorer
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Árvores
Modelos baseados em árvores são incrivelmente versáteis e existem muitas variedades. Alguns rivalizando com o poder preditivo das redes 
neurais profundas enquanto exigem uma fração dos dados e tempo de treinamento. 

Esses modelos não devem ser negligenciados e o KNIME oferece suporte ao treinamento e implantação.

Figura 26 - Nodes que apoiam o treino e implementação de modelos baseados em árvores no KNIME

Tanto as árvores de regressão quanto as de classificação são suportadas, bem como seus conjuntos, como Random e Boosted Forest. 

Você pode usar implementações específicas do KNIME desses algoritmos, bem como de várias outras ferramentas populares de código aberto, 
como H20, XGBoost e Spark. 

As personalizações nesses modelos também são bastante robustas, com capacidade de personalizar tamanhos mínimos de nodes de árvore, 
profundidade máxima de árvore e muito mais. Os dois principais métodos de aprendizagem suportados são o Information Gain, and Gini Index
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Regressões

Regressões não são novidade, mas ainda são ferramentas incríveis para modelagem de dados numéricos, ou mesmo para problemas de classificação 
com a aplicação de regressões logísticas. 

O KNIME suporta muitos tipos, de linear a polinomial, passando por logística e até árvores e florestas. Tudo isso pode ser implementado diretamente na 
Plataforma KNIME Analytics, mas alguns podem ser implementados no Spark para aproveitar a computação paralela. 

Assim como os algoritmos baseados em árvore na seção anterior, você também tem acesso às implementações H20 e XGBoost para os algoritmos, além 
dos nodes nativos do KNIME.

Figura 27 - Lista de nodes de regressão do KNIME
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Clustering

Clustering é um exemplo de uma técnica não supervisionada. Isso significa que você pode usá-lo sem dados pré-rotulados ou classificados, como 
normalmente seria necessário para treinar árvores de decisão, regressões ou redes neurais. Clustering significa que seus pontos de dados são 
agrupados de acordo com alguma métrica de distância. 

Há diversos disponíveis no KNIME - desde uma simples distância cartesiana, algo que você pode usar para agrupar localizações GPS em um mapa - 
até a distância Levenshtein para medir o número de caracteres que você precisaria alterar para fazer a correspondência de duas strings. Este último, 
às vezes, é útil na correção automática de erros de digitação.

Vejamos como configurar o clustering hierárquico. 

Ao contrário de outras técnicas em que você usa um treino e um preditor, teremos 3 etapas: Primeiro, precisamos calcular as distâncias usando um 
node de distância, observe que há um node separado para distâncias de string e numéricas (escolha o que se adequar aos seus dados). 

Em segundo lugar, usaremos essas distâncias no node Hierarchical Clustering (DistMatrix) para criar a árvore do cluster. Finalmente, o node 
Hierarchical Cluster Assigner atribui os valores reais de cluster a cada linha com base em um número de clusters ou em uma distância máxima, que 
você pode definir na janela de configuração, conforme mostrado na Figura 28.

Figura 28 - Exemplo de workflow de Clustering Hierárquico e configuração do Cluster Assigner 
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Redes Neurais

As redes neurais no KNIME passaram por grandes melhorias. No lado técnico, a extensão de aprendizado profundo para KNIME requer a configuração da 
Integração Python; ele implementa principalmente Keras com um backend TensorFlow. 

Depois de configurado, você não precisará se preocupar com tudo isso. A implementação do Keras funciona usando um node por camada de rede 
(também há nodes para repetir e permutar as camadas que você deseja incluir várias vezes). 

A vantagem disso é dupla, você pode personalizar cada camada de suas redes selecionando o tipo de camada, número de nodes e mais - dependendo 
da camada, e oferece uma boa visualização da rede que você montou. 

Além das opções de personalização poderosas para construir sua rede, o KNIME também pode carregar modelos pré-treinados, anexar novas camadas a 
esses modelos e congelar camadas para evitar que sejam treinadas. Juntos, esses nodes tornam a aplicação de técnicas de aprendizado de 
transferência no KNIME incrivelmente fácil.

Figura 29 - Implementação de Keras na Plataforma KNIME Analytics
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Avaliação

Avaliar o sucesso de seus modelos é outra etapa importante do processo de Ciência de Dados. Você entenderá o desempenho de seus modelos em 
diferentes cenários e onde eles falham ao escolher adequadamente o melhor modelo para implantação. 

Às vezes, isso significa revisar uma matriz de confusão com um node Scorer para estatísticas como exatidão, precisão e recall. Alternativamente, as 
avaliações visuais podem ser melhores, como curvas ROC ou Lift Chart. 

Desde a versão 4.0, a Plataforma KNIME Analytics também suporta várias ferramentas de interpretabilidade de modelo, como LIME e Shapley. Você pode 
usá-los para entender melhor o que está influenciando as saídas de alguns dos modelos de “caixa preta”,  se o objetivo for entender melhor as causas.

Eles também são ótimos para verificar se o seu modelo não está apenas captando alguma correlação incorreta.

Figura 30 - Nodes do KNIME para avaliação do sucesso de seus modelos, incluindo ferramentas de modelo de interpretabilidade como, LIME e Shapley.
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Otimização
Às vezes, construir um modelo é tão simples quanto carregar um conjunto de dados, escolher uma técnica de aprendizado e clicar em ir. Mas, muitas 
vezes não é! Talvez sua random forest funcione incrivelmente com uma profundidade máxima de cinco, mas não é boa com sete. Talvez sua rede neural 
seja bem-sucedida com cinco camadas ocultas, mas não com quinze.

Há muito trabalho para ajustar seus modelos e extrair cada grama de poder preditivo que você puder. O KNIME pode ajudar por meio de sua 
funcionalidade diferente para ajuste de recursos e hiperparâmetros. O KNIME suporta técnicas de seleção de recursos de filtros de correlação para 
remover variáveis   altamente correlacionadas, filtros de baixa variação para remover variáveis   quase constantes, seleção de recursos para frente e para 
trás. 

Aqui também está um loop para o ajuste de hiperparâmetros, que são os recursos do seu modelo, como o número de camadas ocultas em uma rede 
neural, a profundidade máxima de um node em uma árvore ou o número.

Figura 31 - Janela de configuração do Loop Start de otimização de parâmetros (esquerda) e janela de configuração de Loop End de otimização de parâmetros (direita)

Figura 32 - Workflow de exemplo de Parameter Operation, retreina o modelo Random Forest com diferentes números de árvores e diferentes
profundidades máximas de árvores usando um método de força bruta. Maximiza a precisão.
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Controle do Workflow

Nesta seção, quebraremos o padrão. Primeiro, vamos ver algumas opções de controle de workflow no Alteryx e alternativas no KNIME para garantir que 
as funcionalidades estão disponíveis. 

Então vamos mergulhar em Loops, Flow Variables e no KNIME Web Portal. 

O objetivo aqui é familiarizá-lo com as habilidades desses recursos em vez de fornecer um guia completo para seu uso. Confira o KNIME TV no YouTube 
ou qualquer conteúdo na seção de eLearning do site do KNIME para obter mais informações sobre como usar esses recursos.

KNIME Webportal (Analytic Apps)

Nas palavras do Alteryx: “Um aplicativo analítico é um workflow com uma interface de usuário. Crie um aplicativo analítico para permitir que o 
usuário do aplicativo execute um workflow usando seus próprios dados e parâmetros sem precisar criar o workflow.”

O KNIME tem uma funcionalidade muito semelhante através do KNIME WebPortal. O WebPortal faz parte do servidor KNIME e é acessado através de 
um navegador web. 

Construir esses aplicativos de dados habilitados para WebPortal é fácil e vou resumir as etapas, mas primeiro vamos falar sobre Widgets e 
Componentes.
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Na Figura 33 , você verá um exemplo de aplicativo de dados chamado Visualização Guiada, que está disponível no KNIME Hub. A visualização que você vê é 
um único componente e, à medida que você continua a navegar pelo WebPortal, cada nova página é baseada em um novo componente em seu workflow.

Dessa forma, o usuário do Data App pode percorrer seu workflow em pontos de interação específicos que você definiu. Este exemplo permite que um usuário 
carregue um arquivo de dados de sua escolha e, em seguida, crie visualizações personalizadas retiradas do WebPortal. 

Figura 33 - Captura de tela do WebPortal do App de visualização de dados. 
Disponível no KNIME Hub.
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Componentes (Macros)

As macros no Alteryx são sua maneira de criar o que são, na verdade, ferramentas 
personalizadas. Você criará uma seção do seu workflow usando ferramentas 
especiais, que permitem a interação, e depois agrupará em uma macro que pode ser 
usada em outro workflow.

Isso é perfeito para acelerar o design de apresentações para uma equipe de marketing 
ou vendas!

Esses aplicativos de dados são criados da mesma maneira que você criaria 
qualquer workflow na plataforma KNIME e, em seguida, são implantados no 
servidor KNIME para uso.

Vejamos os componentes a seguir, para entender um pouco como essas 
páginas do WebPortal são montadas.



Normalmente, você desejará fazer isso para tarefas comuns que mudam um pouco a cada vez. No KNIME nós chamamos de ‘components’.

Esses componentes podem ser salvos localmente ou no Server para uso repetido ou compartilhamento. Faça isso clicando com o botão direito no 
seu componente, expandindo a linha componente e clicando na opção Share.

Para criar um componente destinado ao uso local, a única adição importante é um node de configuração, encontrado na pasta Workflow 
Abstraction. 

Esses nodes de configuração se comportam muito como algumas de suas contrapartes de widgets, com uma exceção. Em vez de serem exibidos 
no WebPortal, eles são exibidos na janela de configuração, quando você clica com o botão direito do mouse no componente finalizado. 
Comportando-se como um node normal do KNIME. Veja um exemplo abaixo na Figura 34.

Figura 34 - Clique com o botão direito e selecione Create Component… para condensar um set de nodes em um componente.
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Nodes de Configuração:
Acima dos widgets no Node Repository, você verá a pasta Configuration. 

Enquanto Widgets são usados   para criar visualizações interativas para seu componente 
ou WebPortal, nodes de Configuração permitem que você crie janelas de configuração 
para os componentes. 

O componente Fast Fourier Transform (FFT) na Figura 35 tem sua janela de 
configuração próxima a ele. Este é o resultado de colocar um node Column Selection 
Configuration, Single Selection Configuration e Double Configuration dentro do 
componente para o usuário interagir.

Figura 35 - Componente Fast Fourier Transform (FFT) e sua configuração

Nodes Widget:
Os widgets podem ser encontrados no Node Repository em Workflow Abstraction > 
Widgets. Eles vêm em algumas categorias diferentes representadas pelas subpastas 
que você vê à direita: input, selection, filter, and output. 

A entrada permite que os usuários forneçam flow variables para uso no workflow, 
podendo ser na forma de uma seleção suspensa para strings, um controle deslizante 
para valores numéricos, um seletor de calendário para dados e tempo etc. 

A entrada também contém o node de upload de arquivo para permitir que o usuário 
forneça seus próprios dados. A seleção permite que o usuário defina parâmetros de 
filtro ou coluna(s) para processamento. 

O filtro inclui opções mais interativas para filtragem, que podem ser vinculadas a 
exibições gráficas para visualizações dinâmicas. 

Finalmente, a saída permite saídas como arquivos, imagens ou texto para download. Figura 36 - Localização do Widget no Node Repository
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Loops
Loops são seções do seu workflow que vão executar diversas vezes. Podendo ser um certo número de vezes, até que cada linha da tabela seja 
processada, até que alguma condição seja atendida ou até indefinidamente. Um loop é construído no KNIME combinando os nodes Loop Start e Loop 
End, onde ambos existem em diversos tipos. Os nodes colocados entre o Start e o End serão executados até que seja definida a condição.

Figura 37 - Exemplo do node Counting Loop e a janela de configuração do node Count Loop Start

A imagem acima utiliza o node Counting Loop Start. Esse tipo de node faz loops em um determinado número de vezes, conforme você pode definir na 
janela de configuração. Vamos olhar alguns tipos de loops no KNIME para te familiarizar com as possibilidades. Aqui temos apenas três tipos, mas 
existem muitos outros que você pode explorar.

O Group Loop funciona muito como o node Group By, que vimos anteriormente. Você seleciona um 
conjunto de colunas para agrupar seus dados, mas em vez de definir um método de agregação 
manual para os dados desse grupo, você obtém acesso aos grupos um por um, à medida que 
percorre o Grupo

O Recursive Loop é especial por ser o único tipo de loop que pode passar dados de volta ao início 
para serem usados   na próxima iteração. Ele deve ser emparelhado com um node Recursive Loop 
End onde você declarará o que é enviado de volta para a próxima iteração.

O Table Row to Variable Loop não fornece dados para cada iteração como as outras. Ele itera em 
cada linha da tabela fornecendo os valores dentro dessa linha como flow variable. Um uso popular 
desse node é combiná-lo com o node List Files e o Excel Reader para ler e concatenar facilmente um 
diretório inteiro de arquivos.

From Alteryx to KNIME pg. 37

Adicione node(s) dentro do loop para 
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Flow Variables
As Flow Variables são usadas no KNIME para parametrizar workflows quando as configurações do node precisam ser determinadas dinamicamente. As 
Flow Variables são transportadas ao longo das ramificações em um workflow por meio de links de dados (linhas pretas entre nodes) e por links de 
variáveis   explícitas (linhas vermelhas entre nodes). 

As portas de Flow Variables podem ser habilitadas em qualquer node através do botão direito do mouse > Show Variable Ports.

Duas das aplicações mais importantes para flow variables são a configuração de Loops e Componentes usando nodes de configuração. Vejamos um  
exemplo básico e, em seguida, um exemplo usando loops.

Exemplo 1, Introdução:

No exemplo a direita uma Flow Variable é criada pelo node String Configuration. Esse node permite o usuário a digitar uma string que será uma variable. 
Nesse workflow, essa string será o nome do arquivo de excel a ser escrito. Essa flow variable passará pelo node Create File Name, que pega a string e o 
diretório e cria uma URL com o nome do arquivo, passando para o Excel Writer (XLS) e usando automaticamente o local e o nome do arquivo que será 
escrito. Na janela de configuração, clique no V próximo ao local de saída para usar a variável, então selecione a variável criada, filePath nesse caso. 
Perfeito!  

Figura 38 - Workflow de exemplo usando uma flow variable para nomear um arquivo Excel que será gravado
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Exemplo 2, Loops:

Esse exemplo está disponível no servidor EXAMPLE na Plataforma KNIME Analytics. Encontrado em: Control Structures > 04_Loops >  
01_Loop_over_a_set_of_parameter_for_k_means.

Figura 39 - Workflow de exemplo usando flow variables para controlar o número de clusters no node de clusterização k-Means

Você vê nesse workflow que, ao invés de criar uma Flow Variable com o node de configuração manualmente, a linha vermelha de variável começa com o 
node Table Row to  Variable Loop Start. 

Nós comentamos brevemente sobre esse node na seção de loop, mas basicamente o que ele irá fazer é converter cada coluna na tabela em uma variável 
e interagir entre eles em uma linha por vez, permitindo construir um workflow que realiza tarefas similares de forma rápida e fácil. 

Nesse caso, estamos passando a variável pela clusterização K-Means e coletando as informações, juntamente com informações do node Entropy Scorer 
no final do loop para nos ajudar a decidir como agrupar nossos dados.
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Anexo
Tipos de Dados disponíveis

Tipo de Dados Alteryx KNIME Notas

Bool X X

INT X X

Decimal X X Ambos tem diversas opções para precisão

Número Complexo X

String X X Alteryx possui diversas opções para eficiência de armazenamento

Nominal X

Data e/ou Hora X X Datas, Horários, ou Data / Hora

Objetos Espaciais X Pontos, Linhas, e Polígonos

Rede / Gráfico X X

Áudio X Formato .wav

Imagem X

Documento X Incluindo texto e meta dados para text mining

Coleção X Lista de valores em uma única célula de tabela
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Ferramenta rápida para referência ao Node

Ferramenta Alteryx Node do KNIME Node Alternativo Node Alternativo Node Alternativo

Browse Data Explorer Statistics

Input Data File Reader Database Reader Tika Parser Hive/Impala Connectors

Output Data Excel Writer Table Writer Database Writer Hive/Impala Loaders

Text Input Create Table String Input Numeric Input

Data Cleansing Missing Values String Manipulation

Filter Row Filter Rule Based Row Filter Row Splitter

Formula String Manipulation Math Formula Rule Engine Column Expression

Sample Row Sampling Bootstrap Sampling Equal Size Sampling Partitioning

Select Column Filter Column Rename Column Sorter Type to Type nodes

Sort Sorter

Join Joiner Cross Joiner

Union Concatenate Concatenate (optional in)

Text to Columns Cell Splitter

Summarize Group by

Tile Auto-Binner Numeric Binner Binner (Dictionary) CAIM Binner

Imputation Missing Value Rule Engine

Render PDF Writer Image Port Writer
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Links Úteis
FAQ

Uma coleção de algumas de nossas perguntas mais frequentes, confira o fórum se sua resposta não está aqui!

https://www.knime.com/faq

KNIME Hub
O lugar perfeito para pesquisar sobre nodes ou exemplos de workflow, quando você ainda não tem certeza do que precisa.

https://hub.knime.com/

Forum
Venha aqui para engajar as discussões na comunidade, enviar solicitações de recursos, pedir ajuda ou ajudar outros participantes!

https://forum.knime.com/

Blogs
Uma coleção de posts no blog sobre data Science com o KNIME, um ótimo lugar para aprender o que o KNIME realmente pode fazer.

https://www.knime.com/blog

Learning Hub
Um local para acessar material educacional para você começar a entender o KNIME.

https://www.knime.com/learning-hub

KNIME TV
Nosso próprio canal do Youtube com tudo, desde notícias da comunidade a webinars e miniaulas.

https://www.youtube.com/user/KNIMEľV

KNIME Press
Informação de todos os nossos livros disponíveis, como esse aqui!

https://www.knime.com/knimepress

Events and Courses
Informação de todos nossos eventos , incluindo cursos, webinars, e summits.

https://www.knime.com/learning/events

https://www.knime.com/faq
https://hub.knime.com/
https://forum.knime.com/
https://www.knime.com/blog
https://www.knime.com/learning-hub
https://www.youtube.com/user/KNIME%C4%BEV
https://www.knime.com/knimepress
https://www.knime.com/learning/events


A HupData é uma empresa que oferece uma plataforma e serviços de Data Science e Machine Learning. Nossa missão é empoderar 
as pessoas a tomarem decisões estratégicas para seus negócios baseadas em Dados.

Como Elite Partner do KNIME, uma de nossas missões é trazer ao Brasil os melhores e mais atualizados conteúdos sobre KNIME, 
difundindo e democratizando o processos de Analytics.

Conheça o ACADEMY da HupData e aproveite para aprofundar a sua jornada de Ciência de Dados.
Lá você vai encontrar a maior biblioteca de e-books, materiais, webinars e mini curso do KNIME em Português.
Acesse gratuitamente: https://hupdata.com/academy/
contato@hupdata.com
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Revisão: Silene Morikawa, Marketing Coordinator
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