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 مقدمه

 ،یباشوااه ورششو کیو. جمع دوستان مدرسه، افراد عضوو اندههمواره وجود داشت ،یاجتماع یهاشبکه
 نیوبوه ا وسوتنیهسوتند و هموواره پ یاجتمواع یهاشوبکه یواقع یهاسنت، اش نمونه ای نییآ کی روانیپ

 است.  شدهی، قلمداد مآنها جذاب یها و استفاده اش توان و انرژشبکه
 هواآن یایواش مزا افراد وه شد لیبا همان کارکردها، تشک ییهاشبکهو وب،  یمجاش طیدر محامروشه 

عضوو  دیوتوانمی شوما ب،یوترت نیو. به اندگویمی برخط یاجتماع یهاشبکهکه به آنها  ندشومیمند بهره
 نکوهیبودون ا دیهور گوشوه جهوان باشو در یحویتفر ایوو  یگروه علم ،یورشش میت کیباشااه هواداران 

 .  ندک جادیکار ا نیدر ا یخلل ،یو مکان یشمان تیمحدود
 ،ی اجتمواعیهادر شوبکه ی ایجواد شودهمحتووا فراوانحجم  آنها ومیان و ارتباطات  کاربرانانبوه 

ی اهوگرهاگور  جدید اش علم، به نام تحلیل شبکه اجتماعی گردیده است. بوه طوریکوهای ایجاد شاخهسبب 
حوال . خواهد بودها گره نیب یهاالیهمان آنها  انینوع رابطه م ،میریرا در نظر با یشبکه اجتماعگراف 

بوه مطاععوه گوراف شوبکه و  شوبکه و کوارکرد آن،ساختار اش  یدرک درست دستیابی به یبراالشم است 
لیل شوبکه اجتمواعی و ابزارهای تح هاروش، همان استفاده اش مسأعه . اینپرداختکشف روابط  وتحلیل 
 .است

 Gephi معرفی

 واسوت و رایاوان بواش ، متنشوده نوشوته جواوا شبان به http://gephi.orgبه نشانی  (یگف) Gephi افزارنرم
 Google منتخوب بارهوا ،افوزارنرم ایون. آیدمی به کار شبکه ارتباطات گراف ساشیبصری و تحلیل برای

Summer of Code محتووای در ارتباطوات سواشیبصری ماننود فراوانوی تحقیقواتی هوایپروژه در بوده و 
New York Times شبکه ترافیک آشمون و Twitter (افوزار،نرم ایون اش با استفاده. است رفته کار به )یتریتو 
 قطور تعیوین و اتاجتماعو  هاپراهمیت(، تشخیص انجمن هایگرهخبرگان شبکه ) یافتنمواردی همچون 

 است. قابل انجام گراف، چااعیو 

 Gephi افزارنرمآموزش کار با 

Gephi دینما افتیدر ریش یهاشکلاش  یکیخود را به  یگراف ورود دتوانمی: 
GraphViz(.dot), Graphlet(.gml), GUESS(.gdf), LEDA(.gml), NetworkX(.graphml,.net), 

NodeXL(.graphml,.net), Pajek(.net,.gml), Sonivis(.graphml), Tulip(.tlp,.dot), UCINET(.dl), yEd(.gml), 

Gephi (.gexf), Edge list(.csv) 

 :رندیبه قرار ش زین یخروج یهافرمت
GUESS(.gdf), Gephi(.gexf),.svg,.png 

 یآمووواده و مشووواهده گوووراف آن بوووه نشوووان یهووواdatasetنمونوووه اش  کیووو افوووتیدر یبووورا
https://wiki.gephi.org/index.php?title=Datasets دیمراجعه کن. 

 کیو ،تاسوتید نیوا یم.کنموی را انتخاب LesMiserables.gexf، فایل Samples، در بخش Gephiبا اجرای 
شوامل  یاطالعوات ،حوالو اسوت. هوگو کتووریو اثر، انینوایرمان ب یهاشخصیتشده اش  یگراف وشنده
   د.نشومی و نوع گراف، نمایش داده هاو عبه هاتعداد گره
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 بوه هواگرهدر ساخت گراف، مکوان  اش آنجا که د.شومی داده نمایش ،گراف انتخاب شده پس اش آن،
دیوده متفواوت  ، شوکلیدیتاست گراففایل باش کردن در هر د ممکن است شومی صورت تصادفی تعیین

 .ودش

 

 گراف دمانیچتنظیمات نمایش و 

 ،مواوس کلیود سومت راسوتآن اش بورای جابجوا کوردن و ماوس  دکمه وسطاش ، گراف یبزرگنمایبرای 
 د. شومی استفاده
 یها و برچسوب آنهوا اش منووعبوه شیفونت، گرفتن عکس، نموا فرض،شیو پ نهیگ شمرن نییتع یبرا

 .بریود را بکوارصفحه قرار دارد  نییکه در پا یها نوار عغزانضخامت عبه رییتغ یبرا .دیاستفاده کن ن،ییپا
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اده اسوتففونت برچسب نیز اش نوار عغوزان پوایین، و برای تغییر  Tاش آیکون ها گره سبچبرای نمایش بر
 .  کنید

مثوال بوا  یگوراف اسوت. بورا دمانیوچیوا  شوکل ماتیتنظ یدر سمت چپ صفحه، برا Layout بخش
گوراف را بزرگتور  توانمی Run یبزرگ و اجرا یبه عدد Repulsion Strength رییو تغ Force Atlasانتخاب 

 یهواو گره نداشوته یوجه همپوشوان چیها به هگرهبرای آنکه  Force Atlas تمیعاوردر ا نمود.و واضحتر 
 Repulsion تیخصوصود. شوومی اسوتفاده Adjust by Sizes نهیگزپوشانند اش نکوچک را  یهاگره، بزرگ

strengh هر جا که مناسب، تشخیص داده شد عملیوات  توانمی .استگراف  ن بهدیبخش وسعت نیز برای
 را متوقف کرد.

 Partitionو پنل  هاها و لبهبندی گرهدرجه

و رنگ مناسب، اطالعوات موورد نظور،  Degree بندی مانندبا انتخاب پارامتر مناسب درجه Ranking در پنل
هوا را بوه تفصویل، نتوای  و تعوداد عینک تووانمی اش پوایین پنول نیوز Result List د. با انتخوابشومی دیده

 .مشاهده کرد

 

 جوادیف ااهر گور یبرا Madularity Classمقدار  کی ،ارتباط صیتشخ تمیاعاورنیز  Partitionدر بخش 
 ارتباطات استفاده کند. دنکررنگ  یبرا دیاطالعات جد نیاش ا دتوانمی یبندمیتقس ماژول .دکنمی

 نوهیگز سوپس اش آن، .شوود جوادیا پوارامتر، فهرسوتتا  دیکن کیکلرا  Partitionدر پنل  Refreshدکمه 
Modularity Class ند. شوومی هوای مختلوف دیودهبه صوورت رنوگ یاتکه ارتباط بینیدمی .دیرا انتخاب کن

 یهوارنگ بوه ،پنول یرو کیراست کلبا  شوند. یرنا به همان ترتیب، هاتا گره دیکن کیکلرا  Apply دکمه
 .دیکنمی دایپ یدسترس ،یتصادف

  (Statisticsآمار )پنل 

 Average Pathترین مسویر )بورای یوافتن موواردی همچوون کوتواهدر سمت راست صفحه  Statisticsپنل 

Length) اش ایی ایون پنول، اسوتفاده نمونه دیاوری اش کوار. استModularity  و بورای تشوخیص اجتماعوات
   .دیکن کیکلرا  Runبرای اجرای هر کدام، کلید  د.شبامی هاخوشه

http://www.shafiee.net/
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 Filtersپنل 

وضوع  هاهوا و عبوهگرهشورایطی بورای  دیوتوانمی ن پنل که در سمت راست صفحه قورار داردایبا کمک 
حوال در فعال شوود. آن  لتریتا ف دیکن کیکل را دو بار Topologyاش بخش  Degree Range برای نمونه،کنید. 

   کنید. فعالرا ، آن Filterدکمه  دنربا فشداده و سپس نوار عغزنده را حرکت  یدتوانمی ین آن،یپنجره پا
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 ذخیره خروجی

حوال، دکموه را ببینیود. گوراف در باالی صفحه را انتخاب کنید تا پویش نموایش خروجوی ، Preview دکمه
Export SVG/PDF/PNG یهالی. فادیکن کیکل را SVG ،بوا وضووب بواال  کوههسوتند  یبوردار یهواکیگراف

 .  ندشومی داده شینما
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 Layoutی هامعرفی الگوریتم

   شوند.می ، معرفیLayoutی دیار هااعاوریتم ر ادامه،د

  Layoutی هانصب پالگین

اش ی بیشوتر، هواد. برای نصوب اعاوریتمشومی برای تنظیم شکل گراف، استفاده Layoutی هااش اعاوریتم
 موارد شیر را انتخاب و نصب کنید.  Tools  Plugins  Available Pluginsمنوی 

 OpenOrdLayout  
 CircularLayout  
 GeoLayout  
 Geometric Transformation  
 NoverlapLayout 

 باشید. Gephiشدن  Rebootرا کلیک کرده و منتظر  Installدکمه 

  Layoutی هااجرای الگویتم

دعخوواه  شیمنظوور نموا بوه هواتمیاعاور تیریاست که شوما را در مود نی، اLayout اتیهدف اش خصوص
 تعیوینشوکل گوراف را نیوز آنهوا  کورده و را اجورا یمختلف Layout یهاتمیاعاور Gephi شما، قادر ساشد.

 است: Layout یهاتمیاعاور اش نمایش انواعای نمونه شکل شیر، .ندکنمی
 

 

  Layout ی انتخاب یکهامالک

 :آیندمی های مختلف، برای مقاصد مختلفی نیز به کارLayoutبطور کلی، 
 ForceAtlas,Yifan Hu  وFrushterman-Reingold  برComplementarity تاکید دارندلیکمیا ت ،. 
 OpenOrd  برDivision  ،دارد. دیتاکیا تقسیم 
 GeoLayout  دارد. دیتاک ییایجغراف یبندمیتقسبر 
 Circular, Radial Axis دارد. دیتاک یبندبر رتبه 

  ForceAtlasالگوریتم 

 آمده است: برخی پارامترهای این اعاوریتم، در ادامه

http://www.shafiee.net/
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 Autostab strength، ابدی شیافزا دبایمی ها،گره ترحرکت آرام یبرا. 
 Repulsion strength هر گره دافعه، تعیین میزان 
 Attraction strength هر گره، تعیین میزان جاذبه 
 Gravity ،صلنفمی هاعفهؤم یحذف پراکندگ برایها به مرکز جذب گره 

 

 Fruchterman-Reingoldالگوریتم 

هسوتند  میعظو ذراتهوا . گرهدرومی به کار میعظ ذراتاش  یستمیسساشی گراف، به صورت برای شبیه
بوه  یکویزیف سوتمیس یانورژ برای به حداقل رساندن هاتمیاعاوراین . باشندمی آنها نیب ییفنرها هاالیو 
 .دهدمی کاهش در عین حال که سرعت را دشومی شدن استاندارد سبب مسأعه نی. اندرومی کار
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 Yifan Hu Multilevelالگوریتم 

. دارد یکمو پیچیودگیبواال و  کیفیوتو عمل کورده  سریع بسیار ،بزرگ یهاگراف، بر روی اعاوریتم این
 .دشومی متوقف خودکار صورت به اعاوریتم این
 

 
 

 OpenOrdالگوریتم 

بوه صوورت  دتوانومی و دروموی بوه کوارها بهتر خوشهنمودن  زیمتما وتشخیص  با هدف اعاوریتم نیا
ایون . گوردد متوقوفنیوز و بوه صوورت خودکوار  شودهاجورا  ،سورعت محاسوبات شیافزا یبرا ،یمواش
 ،هاخوشوه سواختنجودا تشوخیص و  یبورا است و شدهساخته  Frutcherman-Reingold پایهبر  ،تمیاعاور

 .ندشومی قطع ،بلند یهاالی
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  ForceAtlas2الگوریتم 

 تیوفیک است و در عوین حوال، بزرگ یهاشبکه تیریمد یبرا ForceAtlas افتهیبهبود نسخهاین اعاوریتم، 
در کوه  شوده شده نیتخمو Barnes-Hut اتیمحاسوب روش هوا توسوطدافعوه گرهمیوزان . مناسبی نیز دارد

 .ه استشد repulsionو  attraction، نیازیجا scaling. پارامتر دهدیم ا کاهشر تمیاعاور یدگیچیپ نتیجه،

 

 

 Circularالگوریتم 

 میوزان ، درجوه،شناسوه یکی اش صوفات، ماننود بر اساسو  ،رهیدا به صورت یکها را رهگ ،اعاوریتم این
هوا گره عیونشوان دادن توش یاش آن بورا و دکنمیمرتب یره، غو  (Betweenness Centrality) مرکزیت میانی

 .دگردیم استفاده نهاآ یهانکیعبا همراه 
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 Radial Axis الگوریتم

 یهاشوعاع به صوورتکرده و  یبندها را گروهگرهو ارائه شده  ،Circular Layout نیبا پالگ اعاوریتم، این
میوزان درجوه،  یی ماننودهوامقیاسهوا بوا اسوتفاده اش . گروهدهدمی نمایش یمرکز رهیدا کیاش  یخروج

 .  ندشومی دیتوعو غیره  (Betweenness Centrality) مرکزیت میانی

 

 

 GeoLayoutبا  ییاینگاشت جغراف

 .  دکنمی شبکه استفاده درها گره تیموقعتنظیم  یبرا latitude/longitudeاش  GeoLayoutاعاوریتم 
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 Noverlap الگوریتم

و د شوومی ، اسوتفادهگوراف شوکل حفو در عوین  ،هاگره همپوشانی اش جلوگیری برایاعاوریتم اش این 
 .است شده بهینه ،بزرگ یهاگراف برای
 

 

 Label Adjust الگوریتم

 خوانوا هوابرچسبدهد تا تمامی می ، تغییرهاگره ساختندور را به منظور ها نوشته انداشه ،اعاوریتم نیا
 .دشومی اجرا Visualizationقابل مشاهده در پنل  یهاگره یرو اعاوریتم، تنها بر نی. اباشند
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