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Resumo: 
Softwares de visualização de redes enfrentam problemas específicos tais como o tratamento de 
grandes volumes de informação, disponibilidade de traçados automáticos para facilitar o 
entendimento da rede, importação e exportação de arquivos, e tratamento de subredes. Neste trabalho 
apresentamos uma visão geral sobre o assunto e introduzimos o KitNet, um protótipo de software de 
visualização de redes que propõe uma solução integrada para traçados automáticos e manipulação de 
arquivos. São disponibilizados traçados automáticos que satisfazem critérios diversos tais como o 
traçado aleatório, o traçado em círculo, o traçado que, pelo uso de uma analogia física busca uma 
configuração com energia localmente mínima, gerando assim um traçado agradável e, finalmente, o 
traçado em níveis. 
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Abstract: 
Network visualization deals with typical problems such as huge volumes of information, the need of 
automatic drawing tools in order to provide a better understanding of the network, the manipulation of 
files and the treatment of subnets. In this paper we present a survey of the subject and we introduce 
KitNet, a prototype package for network visualization that implements an integrated solution for the 
automatic drawing of nets and the files manipulation. It provides four automatic drawing tools aiming 
to satisfy different aesthetics criteria. 
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