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מדריך בסיסי  
Gephiלתוכנת 

,מה מתרחש

לאלה שקוראים את המצגת מהעתיד

-"לינקס"או כאלה שחוו את מערכת 

.אני מצטער

.קשרים50,000עד " לעכל"המערכת יכולה , לפי הברושור

,  אבל בימים כמו אלה
!זה מה יש ועם זה ננצח

,מקווה שמסייע

ש.א

התחל כאן

המשך

פעולה

הסבר

מקרא

:שורה תחתונה
,בשביל מסלול עבודה
ניתן לעקוב אחרי 
החיצים הכחולים



,  ראשית
:י"שיצרנו למערכת עהאקסליםנזין את 

-FILE
-IMPORT SPREADSHEAT



נזין טבלת קשרים בפורמט הבא

צמתים

קשרים/קשתות

אם אנחנו רוצים להוסיף מידע 
למשל  , על הצמתים שלנו( דאטה-מטא)

נצרף גם טבלת צמתים, לייבלים/תגים



קשרים/טעינת קשתות
.  המערכת תזהה אוטומטית את סוג הטבלה

:ניתן לבחור בתפריט הבא, אם לא

.המערכת זיהתה קשתות כפולות: בעיה
?מה לעשות

more optionsנלחץ 
-SUMואז נבחר ב

נוסיף למשקל הקשת  +נאחד אותן , כלומר
המאוחדת

יוסיף אוטומטית צמתים 
שמופיעים בקשתות גם 
אם לא מופיעים בטבלת  

הצמתים
עצמיות  -יאפשר קשתות

(self-loops)



טעינת צמתים .  המערכת תזהה אוטומטית את סוג הטבלה
:ניתן לבחור בתפריט הבא, אם לא

על עמודות ריקות אפשר לוותר בשלב  
)עד הסוףnext)הטעינה 

:לשנות ל
append to existing workplace

כדי שידע לקשר לקשתות  )
(מהקובץ הקודם



עוצמת הקשר=עובי הקשתות. קיבלנו רשת
נבחר פריסה  

(layout)
: מומלץ

force atlas2

RUNנלחץ 

אם לא רשמנו בעמודה  
TYPE  של קובץ הקשתות

undirected”",
נקבל חיצים לפי כיוון הקשר

כשנקבל את הפריסה  
STOPנלחץ , שנרצה



,  כדי לסדר סופית את התצוגה
במצב שבו נרצה שהצמתים  

נעשה את  , לא יהיו צפופים
:הפעולות הבאות

Vנסמן 
(linlog+prevent overlap)

של  לייבליםכדי לראות 
צמתים בגרף 

נמרכז את הגרף



נגלול עם העכבר להגדיל תצוגה. כבר נראה יותר טוב



לובאיןנשתמש באלגוריתם : חלוקה לקהילות

Leiden algo > RUNלשנות:
Louvain-לleiden-מ-
modularity-לשנות ל-



?מה אם אנחנו לא מוצאים אלגוריתם שחיפשנו

Tools > Plugins

',  האלגונחפש את שם 
:נגיד למשל

leiden(מהדוגמא הקודמת)

Vנסמן 
ואז

install
ונמשיך עד התקנה

אמור להופיע  , בסיום
האלוגריתמיםברשימת 

מצד ימין





.  תוצאת המודולריות של הרשת
.1-ל0תנוע בין 

.החלוקה מושלמת= 1
.  לא ניתן לחלק= 0

הרשת  ( = 0.9)תוצאה גבוהה 
(ממודרת)מתחלקת יפה לקהילות 

תוצאה בינונית= 0.5
הרשת לא מתחלקת יפה  = 0.3

וכנראה צפופה



TABnodesנעמוד על -:ניתוח הקהילות
TABpartition-נבחר ב-

attribute-נבחר ב-
“cluster”

מהגדולה  , קיבלנו את הקהילות
.לקטנה

.  שזה לא כמו בלינקס. ל.ת
0הקהילה הגדולה הוא ' מס

APPLYללחוץ 
י "אפשר לשחק ידנית עם הצבעים ע

לחיצה על ריבוע צבע של קהילה או 
palleteלהוסיף צבעים בלחיצה על 

(צבעים16-מוגבל ל(



:וזו התוצאה



(degree/דרגה)הדגשת צמתים מרכזיים 
TABnodesנעמוד על -
TABranking-נבחר ב-

attribute-נבחר ב-
“degree”

זו ברירת המחדל

CLOSEללחוץ 
אם נרצה להבליט  

ניתן , אותם מאד
לבחור בסימון  
אקספוננציאלי

APPLYללחוץ 

אם הרשת שלנו היא 
directed

נוכל לבחור גם
in-degree/
out-degree



עוד כמה  
אלגוריתמיקות
שנרצה לחשב  
אם אנחנו כבר 

פה

Network diameter:
:יוסיף לנו את המדדים

-Betweenness
-closenness

Vנסמן 

שכשעכשיותשומת לב 
TAB-נבחר ב

“ranking”
נקבל גם את מדדי המרכזיות  

האלה



גם ניתן להוסיף 
מדדים כמו 
, למשל צפיפות

מדדי מרכזיות 
נוספים ועוד

 eigenvectorכדי להוסיף 
centraliy(  מדד מרכזיות

שמצביע על צמתים שצמתים  
מרכזיים אחרים מצביעים 

RUNפשוט ללחוץ ( עליהם

,  כלומר, Densityכדי להוסיף 
,מדד צפיפות הרשת

RUNפשוט ללחוץ 



:עוד כמה תכונות שימושיות

צמתים  2בחירת 
כדי למצוא את  
המסלול הכי 

בינהםקצר 



:מצב תצוגה

TAB-לעבור ל
preview

ללחוץ  
refresh

:אופציות עריכה

,למשל
לייבליםלהראות 



, כדי להגיע לטבלה המסכמת הזו
TAB-ודאו שאתם על ה

workspace  עליו עבדתם ובחרו
Data Laboratory

יש מצב שזה 
הזמן לברוח  
חזרה לאקסל

cluster:
קהילה  ' מס

(בלובאין)



ב  "מוזמנים להיעזר באתר מצ
(4,5בסבירות גבוהה פרקים )

!בכיף, בעיה/הארה/הערה/זמין לכל שאלה

SNApodnet@outlook.com


