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Σbetween Σwithin

𝑤𝐼𝐷 = argmax
w

wtΣbetweenw

wtΣ𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛w
Similar to Linear Discriminant 

Analysis (LDA) in time

w
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תכונת האישיות
הכי מובהקת

＊ representative subset of the behaviors (13 of 60)
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בקבוצההאישיות לא תלויה 
שבירת הקשרים החברתיים



בגילהאישיות לא תלויה 
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Basolateral Amygdala (BLE)

Insular cortex (INS)

Medial prefrontal cortex (PFC)

Forkosh*, Karamihalev*, et al. | Nature Neuro, 2019

Single cell RNA seq
של האישיותאפיגנטיקההעל 
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