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Засоби вiзуалiзацiї графiв
При вирiшеннi iнженерних задач часто постає необхiднiсть вiзуалiзацiї iнформацiї у
виглядi графiв, але iснуючi пакети суттєво вiдрiзняються за своїми можливостями та
вимогами до програмного та апаратного забезпечення.
Основними критерiями при порiвняннi вiзуалiзаторiв можна визначити наступнi:
• тип лiцензiї програмного продукту;
• кросплатформенiсть;
• програмнi або апаратнi вимоги;
• спецiалiзованi засоби вiзуалiзацiї графiв.
Iз розглянутих вiзуалiзаторiв для порiвняння були вiдiбранi однi з найбiльш поширених, як типовi представники пакетiв з вiзуалiзацiї графу об’єкту (табл. 1): yEd Graph
Editor [1], aiSee [2], Nodes3D [3].
Табл. 1. Порiвняння вiзуалiзаторiв графiв
Редактор
графiв

yEd Graph Editor

aiSee

Nodes3D
Issac Trotts

Розробник

yWorks

AbsInt

Лiцензiя

Freeware

Shareware

Freeware

Операцiйна
система

Windows, Unix/Linux,
Mac OS X

Windows, Linux,
Mac OS X

Windows, Linux,
Mac OS X

Спецiальнi
вимоги

Java Runtime
Environment (JRE)

—

пiдтримка OpenGl

Особливостi

пiдтримка багатьох
форматiв опису графiв,
наявнiсть багатьох
алгоритмiв побудови

оптимiзацiя для
побудови великих
графiв (до 100000
вузлiв)

побудова графiв в
трьохвимiрному
просторi

З таблицi видно, що важливою перевагою yEd Graph Editor є велика кiлькiсть алгоритмiв побудови графiв, що дозволяє використання вiзуалiзатора для рiзноманiтних
варiантiв дослiдження об’єкту. Наприклад, використання алгоритму Circle Layout дозволяє легко видiляти в структурному графi окремi пiдсхеми та перевiряти схему на
зв’язанiсть. Також yEd Graph Editor пiдтримує багато форматiв опису графiв, що забезпечує широкi можливостi взаємодiї з iншим програмним забезпеченням. Вiзуалiзатор
aiSee може працювати з графами надвеликих розмiрiв, але не є безкоштовним. Nodes3D
є потужним пакетом, що дозволяє будувати графи в трьохвимiрному просторi.
Висновки. При вiзуалiзацiї графiв в двовимiрному просторi рекомендується використовувати yEd Graph Editor, завдяки великiй кiлькостi алгоритмiв побудови та можливостi редагування автоматично сформованих графiв. Для тривимiрної вiзуалiзацiї варто
застосовувати Nodes3D, але значним недолiком даного вiзуалiзатора є неможливiсть
редагування сформованого графу.
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