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Τα διμερή είναι τα δίκτυα στα οποία οι συνδέσεις υφίστανται μόνο μεταξύ 
κόμβων που ανήκουν σε ξένα υποσύνολα. Τέτοια είναι τα δίκτυα μεταξύ ενός μαθητή 
και καθηγητή, ενός πωλητή και ενός αγοραστή, ενός εντόμου και ενός φυτού κλπ. Τα 
διμερή δίκτυα έχουν διαφορετική τοπολογία από τα μονομερή και για τον λόγο αυτόν 
οι κεντρικότητες όπως και άλλοι δείκτες κατασκευασμένοι για μονομερή έχουν 
διαφοροποιηθεί ή δεν μπορούν να εφαρμοστούν στα διμερή.  

Στην έρευνα αυτή ασχοληθήκαμε με τα δίκτυα επικονίασης που είναι αμοιβαίως 
επωφελούμενα δίκτυα (τα έντομα τρέφονται και τα φυτά αναπαράγονται). 
Χρησιμοποιήσαμε 40 δίκτυα από όλον τον κόσμο για να εξετάσουμε από τι εξαρτάται 
η ευρωστία των δικτύων αυτών σε περίπτωση εξαφάνισης ειδών.  Επικεντρωθήκαμε 
στην ευρωστία γιατί η εξαφάνιση ειδών είναι ένα πραγματικό και θλιβερό σενάριο, το 
οποίο λόγω της κλιματικής αλλαγής και της επέμβασης του ανθρώπου στο περιβάλλον 
περιμένουμε ότι θα επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια. 

Τα συμπεράσματα μας από την μελέτη των δικτύων επικονίασης, στα οποία 
λάβαμε υπόψη και τα βάρη των αλληλεπιδράσεων (δηλαδή τον αριθμό των 
επισκέψεων των εντόμων σε κάθε φυτό) ήταν τα εξής: 

- Τα δίκτυα που μελετήσαμε έχουν κατανομή βαθμού την truncated power 
law που δέιχνει ότι τα περισσότερα είδη είναι ειδικοί (δηλαδή αλληλεπιδρούν 
με λίγα διαφορετικά είδη) και τα λιγότερα γενικοί (δηλαδή αλληλεπιδρούν με 
πολλά διαφορετικά είδη). Αφού τα δίκτυα αυτά υπάρχουν στη φύση αυτό 
σημαίνει ότι είναι σταθερά, άρα η κατανομή αυτή είναι πιθανόν να παίζει 
βασικό ρόλο στην σταθερότητα των δικτύων 

- Η ευρωστία των εντόμων σχετίζεται θετικά με την επικάλυψη, την 
ποικιλομορφία και το πλήθος των φυτών, με την έλλειψη της 
ανταγωνιστικότητας και με την οργάνωση αλλά όχι τον διαχωρισμό των 
ειδών σε  υποσύνολα (clusters). Τέλος η αύξηση της συνδεσιμότητας βοηθά 
την ευρωστία όπως και η εμφώλευση (οι γενικοί να αλληλεπιδρούν με τους 
ειδικούς) 

- Η ευρωστία των φυτών σχετίζεται θετικά με την επικάλυψη, την 
ποικιλομορφία και το πλήθος των εντόμων, με την συνδεσιμότητα, με την 
εμφώλευση και την εξειδίκευση. Αρνητικά με την ανταγωνιστικότητα και τον 
διαχωρισμό του δικτύου σε υποσύνολα (ξένα ή μη) 

Τέλος κατασκευάσαμε 40 μοντέλα για την πρόβλεψη της ευρωστίας φυτών και 
εντόμων με αρκετά μικρό μέσο τετραγωνικό σφάλμα. Το μοντέλο εκπαιδεύτηκε στα 35 
δίκτυα και ελέγχθηκε ως προς την ακρίβεια του στα υπόλοιπα 5.  
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1.  Εισαγωγή 
 
Η χρησιμοποίηση της θεωρίας των δικτύων σε όλες σχεδόν τις θετικές επιστήμες 

έχει βοηθήσει στην γρήγορη κατανόηση των σχέσεων, αλλά και στην δημιουργία 
μοντέλων για προβλέψεις. Πολλά πρακτικά προβλήματα μπορούν να περιγραφούν 
και να μελετηθούν με ένα δίκτυο: κοινωνικά δίκτυα, οδικά δίκτυα, δίκτυα υπολογιστών, 
οικονομικά δίκτυα, γεωλογικά, βιολογικά και πληθώρα άλλων. 

Στην ανάλυση των δικτύων αυτών περιλαμβάνεται η τοπολογία αλλά και η 
σημαντικότητα των ατόμων διότι είτε μας ενδιαφέρει η μετάδοση της πληροφορίας να 
γίνεται γρήγορα μέσα από αυτά (κοινωνικά, οδικά και δίκτυα υπολογιστών), είτε γιατί 
θέλουμε να διακόψουμε την μετάδοση της πληροφορίας ή διαταραχής (δίκτυα ιών, 
βιολογικά, οικονομικά και γεωλογικά). Η γνώση της σημαντικότητας κάθε οντότητας 
λοιπόν μέσα στο δίκτυο αποδεικνύεται πολύ χρήσιμη για την κατάστρωση του σχεδίου 
όσον αφορά το πρόβλημά μας. 

Τα μονομερή δίκτυα έχουν μελετηθεί πολύ περισσότερο από τα διμερή γιατί έχουν 
ευκολότερη τοπολογία και οι περισσότεροι δείκτες των δικτύων έχουν αρχικά οριστεί 
σε αυτά. Αρχικά, λοιπόν, όταν οι ερευνητές συναντούσαν διμερές δίκτυο το μετέτρεπαν 
σε μονομερές με αποτέλεσμα να χάνεται πληροφορία και τα αποτελέσματα να μην 
είναι αξιόπιστα. Μόνο τα τελευταία χρόνια άρχισε η μελέτη των διμερών δικτύων, αφού 
κατανοήθηκε πόσο διαφορετικά και σημαντικά είναι. Έτσι μεταβλήθηκαν οι μετρικές 
των μονομερών δικτύων και εκεί που δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν 
δημιουργήθηκαν νέες. Επίσης  μελετήθηκε και η τοπολογία των διμερών δικτύων η 
οποία διαφέρει πάρα πολύ από τα μονομερή [2]. 

Με διμερή δίκτυα μπορούμε να μελετήσουμε τη σχέση διδασκαλίας, το ένα 
σύνολο οι καθηγητές και το άλλο οι μαθητές. Μια άλλη διμερής σχέση είναι αυτή μεταξύ 
των εξυπηρετών και των πελατών ή οι θέσεις εργασίας που υπάρχουν και οι άνεργοι 
υπάλληλοι. Ακόμα μπορούμε να πούμε για τα γκρουπ που υπάρχουν στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και στα άτομα που συμμετέχουν σε αυτά. Επίσης πολλά 
οικονομικά και οικολογικά δίκτυα είναι διμερή. Από τα οικολογικά διμερή αυτά που 
ξεχωρίζουν είναι τα δίκτυα επικονίασης, τα οποία λόγω της σημαντικότητας τους για 
όλη τη ζωή πάνω στον πλανήτη έχουν μελετηθεί περισσότερο από τα υπόλοιπα. 
[2],[3],[4],[5], [6], [7], [8], [9], [10]. 

Λόγω της εκτεταμένης βιβλιογραφίας και της πληθώρας δεδομένων στα δίκτυα 
επικονίασης αποφασίσαμε να μελετήσουμε αυτά τα δίκτυα και να βγάλουμε 
συμπεράσματα για το ποιες μετρικές και ποια τοπολογία επηρεάζει περισσότερο την 
σταθερότητα των δικτύων αυτών. 

Η δομή της έρευνας αυτής ξεκινά με τους ορισμούς των δικτύων, μονομερών 
και διμερών, συνεχίζει με τις μετρικές που έχουν αναπτυχθεί στα 2 είδη δικτύων και 
την λογική πίσω από αυτά. Έπειτα βιβλιογραφικά διαχωρίστηκε η διαφορά μεταξύ 
σταθερότητας, ευρωστίας και ανθεκτικότητας και μελετήθηκε η σχέση αυτών με τις 
υπάρχουσες τοπολογίες των δικτύων. 

Τέλος, όσον αφορά το πρακτικό κομμάτι, πήραμε δεδομένα από το web of life 
bascompte.net  κατασκευάσαμε 35 δίκτυα και μελετήσαμε τι επηρεάζει τη σταθερότητα 
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των δικτύων αυτών σε περίπτωση απώλειας ειδών. Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε 
δίκτυα με βάρη έτσι ώστε να αντλήσουμε όσες παραπάνω πληροφορίες μπορούμε για 
τα συγκεκριμένα δίκτυα. Η μελέτη έγινε με την γλώσσα προγραμματισμού R και το 
στατιστικό πρόγραμμα SPSS. 
 
 
 

2. Μονομερή δίκτυα 
 

Γράφος είναι το διατεταγμένο ζεύγος G=(V,E), όπου V σύνολο σημείων και E 
διμελής σχέση πάνω στο V. Τα στοιχεία του V καλούνται κορυφές (ονομάζονται και 
κόμβοι). Τα στοιχεία του Ε καλούνται ακμές (ονομάζονται και τόξα) οι οποίες είναι 
ευθύγραμμα ή καμπύλα τμήματα με άκρα ένα ή δύο στοιχεία του συνόλου V. [48] 

Τον πληθικό αριθμό των συνόλων V(G) και E(G) ενός γραφήματος  G, (δηλαδή το 
πλήθος των κόμβων και το πλήθος των ακμών του) το ονομάζουμε τάξη (order) και 
μέγεθος (size) του γραφήματος . [48] 

Δυο κορυφές λέγονται παρακείμενες εφόσον συνδέονται με μία ή περισσότερες 
ακμές. Οι παρακείμενες κορυφές απαντώνται και ως γειτονικές ή ακόμα και ως 
γειτνιάζουσες. [48] 

Όταν τα στοιχεία του Ε είναι διατεταγμένα ζεύγη (v1,v2), όπου v1 , v2 ∈ V  , ο γράφος 

ονομάζεται προσανατολισμένος (ή κατευθυνόμενος) γράφος. To τόξο (v1,v2) 
κατευθύνεται από τον κόμβο v1 στον v2. Αν τα ζεύγη (v1,v2) και (v2,v1) είναι ίσα τότε ο 
γράφος λέγεται μη κατευθυνόμενος. 

Βαθμός κορυφής είναι ο αριθμός που εκφράζει το πλήθος των παρακειμένων 
κορυφών της. [48] 

Κάθε ακμή e ενός γράφου μπορεί να χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό, ο οποίος 
ονομάζεται βάρος της ακμής και τότε όλο το δίκτυο ονομάζεται δίκτυο με βάρη 
(weighted).  

Ο πίνακας γειτνίασης (adjacency matrix) A του γράφου G(V,E) είναι τετραγωνικός 
πίνακας Α(G)=[αij], όπου τα στοιχεία του ορίζονται ως εξής: αij=1 αν και μόνο εάν η 
κορυφή ́vj συνδέεται με την κορυφή vi. Σε διαφορετική περίπτωση αij=0. [48] 
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Σχήμα 1. Μονομερής μη κατευθυνόμενος γράφος και ο αντίστοιχος πίνακας 
γειτνίασης [49] 

 

2.1. Μετρικές ανάλυσης μονομερών δικτύων 
 

2.1.1. Βαθμός Κόμβου (degree) 

Βαθμό κόμβου ορίζουμε τον αριθμό των συνδέσεων που έχει ένας κόμβος με 
άλλους κόμβους. Σε μη κατευθυνόμενα δίκτυα η κατανομή βαθμού κόμβων 𝑃(𝑘) 
ορίζεται ως η πιθανότητα να έχει ένας κόμβος 𝑘 γείτονες. Η πιθανότητα αυτή ορίζεται 
ως το σύνολο των κόμβων που συνδέονται με τον κόμβο v, προς το πλήθος ολων των 
κόμβων του δικτύου. Η κατανομή βαθμού κόμβων είναι βασικό χαρακτηριστικό της 
τοπολογίας των δικτύων και χρησιμοποιείται πολύ συχνά για την κατηγοριοποίηση 
τους. 

Με βάση πρόσφατες έρευνες που έχουν γίνει υπάρχουν 3 βασικά είδη κατανομών 
κόμβων που χωρίζουν τα δίκτυα σε 3 είδη τοπολογιών  [12] 

1) Poisson τοπολογία P(k) = 𝑒
!
 

2) Εκθετική τοπολογία P(k) = C𝑒  
3) Scale–free τοπολογία P(k) = C𝑘  

  

2.1.2. Μονοπάτι (Path)  
Μονοπάτι είναι μια ακολουθία n ακμών που δεν επαναλαμβάνονται, μεταξύ (n+1) 
κορυφών. Αν, επίσης, το μονοπάτι διασχίζει τις κορυφές ακριβώς από μια φορά την 
καθεμία, τότε ονομάζεται απλό [53]. 



10 

 

2.1.3. Μέσο Μήκος Μονοπατιού 
Είναι ο μέσος όρος των βέλτιστων κατά μήκος μονοπατιών μεταξύ όλων των πιθανών 
ζευγών των κόμβων.  Ορίζεται από τον τύπο 
 

l=
( )

∑ 𝑑(𝑣 , 𝑣 ) 

 
 
όπου d(vi,vj) είναι τα βήματα που αποτελούν την ελάχιστη απόσταση μεταξύ των 
κόμβων vi,vj [12].   

Στην πράξη το μέσο μήκος μονοπατιού εκφράζει την αναμενόμενη απόσταση 
μεταξύ δύο τυχαίων κόμβων του γραφήματος. Σε ένα δίκτυο, το μικρό σε μήκος μέσο 
μήκος μονοπατιού υποδηλώνει την γρήγορη μεταφορά πληροφορίας. Τα περισσότερα 
πραγματικά δίκτυα έχουν μικρό μέσο μήκος μονοπατιού [12].   
 

2.1.4. Συντελεστής ομαδοποίησης  

(Cluster Coefficient) 

 
Ο δείκτης αυτός μετρά τον αριθμό των κλειστών διαδρομών μήκους 3 που 

σχηματίζονται σε ένα δίκτυο. Δημιουργήθηκε για τα κοινωνικά δίκτυα και κάθε τρίγωνο 
υποδηλώνει ότι 2 άτομα σε ένα κοινωνικό δίκτυο που έχουν κοινό γείτονα  είναι 
γείτονες και μεταξύ τους.  

 

 
 

Σχήμα 2. Παραδείγματα υπολογισού του δείκτη C για τον πράσινο κόμβο [50] 
 
Αρχικά ορίζεται ο συντελεστής ομαδοποίησης για κάθε κόμβο Vi 
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Ci= 
ό  ώ   έ  ή  ό  

ό  ό   ά   έ  έ   ή 
 

 
Ο Ci παίρνει τιμές από 0 έως 1 και εκφράζει την πιθανότητα 2 τυχαίοι γείτονες του 
κόμβου Vi να είναι και μεταξύ τους γείτονες. Παραδείγματα μπορούμε να δούμε στο 
σχήμα 2. 
Ο συντελεστής ομαδοποίησης για όλο το δίκτυο ορίζεται ως ο μέσος συντελεστής 
ομαδοποίησης όλων των κόμβων του n. Δηλαδή  
 

CC = ∑ 𝐶  

Ο συντελεστής αυτός μας δείχνει πόσο συνεκτικό είναι ένα δίκτυο, δηλαδή πόσο 
εύκολα ή δύσκολα μπορεί να μεταφερθεί η πληροφορία μέσα από αυτό. Όσο 
μεγαλύτερος είναι ο συντελεστής τόσο πιο εύκολα μεταδίδεται η πληροφορία.  
Στα κοινωνικά δίκτυα, στο World wide web και σε πολλά άλλα δίκτυα θέλουμε ο 
συνετλεστής αυτός να είναι μεγάλος, ώστε η διαφήμιση ή ένα άρθρο να γίνεται εύκολα 
προσβάσιμο από όλους. Υπάρχουν όμως δίκτυα στα οποία δεν θέλουμε η 
πληροφορία να μεταδίδεται γρήγορα, διότι η πληροφορία αυτή μπορεί να είναι ένας 
θανατηφόρος ιός ή μια διαταραχή  στο σύστημα που απειλεί την ύπαρξη του. 
 
 

2.1.5. Συντελεστής ομαδοποίησης σε δίκτυο με 
βάρη (weighted cluster coefficient) 
 

 Ο παραπάνω ορισμός του συντελεστή ομαδοποίησης δεν λαμβάνει υπόψη 
καθόλου τα βάρη των ακμών και το γεγονός ότι κάποιες από τις ακμές αυτές είναι πιο 
σημαντικές από κάποιες άλλες  [13]. Ο συντελεστής ομαδοποίησης ενός κόμβου σε 
δίκτυο με βάρη ορίζεται ως εξής [14]: 

CiW= 
( )

∑
( )

 𝑎  𝑎 𝑎  ,  

Όπου 𝑤 , το βάρος της ακμής eij 

si, η δύναμη του κόμβου si=∑ 𝑎 𝑤  και  

ki, ο βαθμός του κόμβου 

 

Βασιζόμενοι στην παραπάνω ιδέα οι Opsahl και P. Panzarasa δημιούργησαν μια 
σειρά παραλλαγών του μέτρου. Συγκεκριμένα όρισαν τον συντελεστή ομαδοποίησης 
για όλο το δίκτυο ως εξής [14]:  
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CICωwe = 
∑

∑
 

 

Όπου ω, η τιμή μιας τριάδας κόμβων 

rΔ , o αριθμός των κλειστών τριάδων του δικτύου 

r , o αριθμός όλων των τριάδων του δικτύου 

Η τιμή της τριάδας ενός δικτύου ω μπορεί να οριστεί με διάφορους τρόπους 

 Ως τον αριθμητικό μέσο των βαρών των ακμών μιας τριάδας του δικτύου, που 
συνδέουν τον κεντρικό κόμβο με τους δύο γείτονές του.  

 Ως το γεωμετρικό μέσο των βαρών των ακμών μιας τριάδας του δικτύου ,που 
συνδέουν τον κεντρικό κόμβο με τους δύο γείτονες του.  

 Ως το μικρότερο βάρος των ακμών μιας τριάδας του δικτύου, που συνδέουν 
τον κεντρικό κόμβο με τους δύο γείτονες του.  

 Ως το μεγαλύτερο βάρος των ακμών μιας τριάδας του δικτύου, που συνδέουν 
τον κεντρικό κόμβο με τους δύο γείτονες του. [14] 

 

2.2. Κεντρικότητες (Centralities) 
 

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των κόμβων του δικτύου είναι η 
κεντρικότητά τους. Η κεντρικότητά του κάθε κόμβου είναι ένα μέτρο σημαντικότητας, 
που αντικατοπτρίζει τη σημασία του κόμβου σε όλο το δίκτυο. Φυσικά, δεν θεωρούνται 
σε όλα τα δίκτυα σημαντικοί οι κόμβοι που έχουν τις ίδιες πάντα ιδιότητες. Ο ορισμός 
της σημαντικότητας των κόμβων και κατά συνέπεια και της κεντρικότητας τους, 
εξαρτάται από το είδος του κάθε φορά εξεταζόμενου δικτύου και από το τι θέλει να 
μελετήσει ο ερευνητής  [14]. 

Οι παρακάτω κεντρικότητες είναι τα πιο κοινά μέτρα που χρησιμοποιούνται στα 
μονομερή δίκτυα για να περιγράψουν πόσο καθοριστικός είναι ο κόμβος για το δίκτυο. 
 

2.2.1. Κεντρικότητα βαθμού 
 (Degree centrality) 
 

Η κεντρικότητα αυτή εκχωρεί μια βαθμολογία σε κάθε κόμβο, που είναι ο 
αριθμός των άμεσων συνδέσεων του κόμβου. Είναι το απλούστερο μέτρο 
κεντρικότητας και μετράει πόσο ελέγχει  ένας κόμβος τη ροή πληροφορίας μέσα στο 
δίκτυο.  

Χρησιμοποιείται για την εύρεση πολύ συνδεδεμένων ατόμων, δημοφιλών 
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ατόμων, ατόμων που είναι πιθανό να κρατούν τις περισσότερες πληροφορίες ή 
ατόμων που μπορούν να συνδεθούν γρήγορα με το ευρύτερο δίκτυο. 

Είναι λογικό σε ένα κοινωνικό δίκτυο να θεωρήσουμε ότι κόμβοι με πολλές 
συνδέσεις θα έχουν μία σημαντική θέση στο δίκτυο, με την έννοια ότι έχουν τη 
δυνατότητα να επηρεάσουν πολλούς κόμβους και επίσης έχουν και ευκολότερη 
πρόσβαση στην πληροφορία που διακινείται στο δίκτυο. Για το λόγο αυτό κατανέμεται 
μεγάλη κεντρικότητά στους υψηλόβαθμους κόμβους του κοινωνικού δικτύου [14]. 

Σε μονομερές δίκτυο η degree centrality για κάθε κόμβο vi ορίζεται ως  
 

deg(vi)=∑ 𝑎  

 
όπου ν ο αριθμός των κόμβων του δικτύου και αij το στοιχείο του πίνακα γειτνίασης 
Α που βρίσκεται στη θέση (i,j). 
 

2.2.2. Κεντρικότητα εγγύτητας  
(Closeness centrality) 
 

H κεντρικότητα αυτή αποδίδει υψηλές τιμές σε κόμβους που βρίσκονται σε 
κοντινότερες αποστάσεις με τους υπολοίπους του δικτύου.  
 

Στα μονομερή ορίζεται ως  

Cl(i)= ∑
( , )

 

 
Όπου d(i,j) οι αποστάσεις το κόμβου i από όλους τους υπόλοιπους κόμβους j 

του δικτύου [55] 

Έτσι ένας κόμβος που είναι κοντά με τους περισσοτέρους κόμβους έχει υψηλή 
τιμή κεντρικότητας, ενώ ένας κόμβος πιο απομακρυσμένος από το υπόλοιπο δίκτυο 
έχει χαμηλή τιμή κεντρικότητας. Έτσι ένα μήνυμα που παράγεται από τον πιο κεντρικό 
κόμβο διαδίδεται σε ολόκληρο το δίκτυο σε ελάχιστο χρόνο. Αυτό το μέτρο υπολογίζει 
τις μικρότερες διαδρομές μεταξύ όλων των κόμβων και, στη συνέχεια, εκχωρεί σε κάθε 
κόμβο μια βαθμολογία με βάση το άθροισμα των πιο σύντομων διαδρομών [12] 

Χρησιμοποιείται για να βρεθούν τα άτομα που βρίσκονται στην καλύτερη θέση 
για να επηρεάσουν το δίκτυο πιο γρήγορα. 

Η κεντρικότητα της εγγύτητας σε ένα πολύ συνδεδεμένο δίκτυο, συχνά θα 
δώσει ότι όλοι οι κόμβοι έχουν παρόμοια βαθμολογία. Αυτό που μπορεί να είναι πιο 
χρήσιμο είναι η χρήση της εγγύτητας για την εύρεση επιρροών σε ένα μόνο σύμπλεγμα 
(cluster). 

Όμως για να υπολογιστούν οι παραπάνω κεντρικότητες θα πρέπει το δίκτυο να 
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είναι πλήρως συνεκτικό. Αν έχουμε απομονωμένους κόμβους τότε ο μηδενικός 
βαθμός αυτών αλλά και η απόσταση τους από τους υπόλοιπους κόμβους που 
απειρίζεται, προκαλούν προβλήματα στον υπολογισμό των παραπάνω μετρικών 
κεντρικότητας. Γι’ αυτό αναπτύχθηκε η κεντρικότητα ενδιαμεσότητας που αποφεύγει 
τα παραπάνω προβλήματα [12]. 

 

 

2.2.3. Κεντρικότητα ενδιαμεσότητας  
(Betweeness centrality) 
 

Για τον υπολογισμό της συγκεκριμένης κεντρικότητας θεωρούμε 2 βασικές 
υποθέσεις: ότι η ροή μεταξύ των κόμβων είναι ισοπίθανη και ότι η ροή ακολουθεί 
πάντα το συντομότερο μονοπάτι, που λέγεται γεωδαισιακή. 

Ο L. Freeman [55] όρισε την κεντρικότητα ενός κόμβου vi ως: 

g(vi) = ∑
( )

 

 
όπου 𝜎 (𝑣 ) ο συνολικός αριθμός των συντομότερων μονοπατιών που 

ξεκινούν από τον κόμβο vj και καταλήγουν στον vh, τα οποία όμως περνάν από τον 𝑣  
και σjh είναι όλα τα συντομότερα μονοπάτια που συνδέουν τους κόμβους vh,  𝑣 . 

 
Έχει σημασία για τη ροή της πληροφορίας και δηλώνει επίσης ότι αν ένας 

κόμβος έχει μεγάλη τιμή και αυτός χαθεί τότε το δίκτυο χάνει τη συνοχή του και ίσως 
γίνει και ασύνδετο. Δηλαδή σε μονομερές δίκτυο αν εξαφανιστεί ένας κόμβος με 
μεγάλη κεντρικότητα έχουμε μεγάλη πιθανότητα διάσπασης του δικτύου. Η 
κεντρικότητα μετρά πόσες φορές ένας κόμβος βρίσκεται στη συντομότερη διαδρομή 
μεταξύ άλλων κόμβων. 

Αυτό το μέτρο δείχνει ποιοι κόμβοι είναι «γέφυρες» μεταξύ κόμβων σε ένα 
δίκτυο. Αυτό το κάνει αναγνωρίζοντας όλες τις μικρότερες διαδρομές και στη συνέχεια 
μετρώντας πόσες φορές κάθε κόμβος ανήκει σε αυτές. Χρησιμοποιείται επίσης για να 
βρεθούν τα άτομα που επηρεάζουν τη ροή στο δίκτυο.  
 

Πίνακας 1. Συμβολισμοί στα δίκτυα μονομερή και διμερή 

V Σύνολο κόμβων n Πλήθος κόμβων δικτύου 

Ε Σύνολο ακμών CICωwe Συντελεστής ομαδοποίησης σε 
μονομερές δίκτυο με βάρη 
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Α(G)=[αij] Πίνακας 
γειτνίασης 

deg(vi) Κεντρικότητα βαθμού στα μονομερή 

deg(v) Βαθμός κόμβου 
v 

Cl(i) Κεντρικότητα εγγύτητας σε μονομερή 

I  Μέσο μήκος 
μονοπατιού 

g(vi) Κεντρικότητα ενδιαμεσότητας στα 
μονομερή 

CC Συντελεστής 
ομαδοποίησης 
μονομερούς 
δικτύου  

Ci Συντελεστής ομαδοποίησης για τον 
κόμβο i σε μονομερές δίκτυο 

d(vi,vj) Η απόσταση (σε 
βήματα) μεταξύ 
των 2 κόμβων 
vi,vj 

BC(v) Κεντρικότητα ενδιαμεσότητας στα διμερή 

C* Συντελεστής 
ομαδοποίησης 
για όλο το 
διμερές δίκτυο 

Oij Επικάλυψη θέσεων I,j διμερούς δικτύου 

Cv Κεντρικότητα 
εγγύτητας στα 
διμερή  

dv1, dv2 Κεντρκότητες βαθμού για διμερή 

Ρ(κ) Κατανομή 
βαθμών  

T Σύμπνοια στα διμερή 

Lx Αλληλεπιδράσεις 
ειδών 

ASij Ασυμμετρία δύναμης αλληλεπίδρασης 

V ratio Αναλογία 
διακύμανσης στα 
διμερή 

C-score  Αμοιβαία αποφυγή στα διμερή  

C Συνδεσιμότητα CW Σταθμισμένη συνδεσιμότητα 

NODF Εμφώλευση και 
επικάλυψη για 
ποιοτικά διμερή 
δίκτυα 

𝑊𝑁𝑂𝐷𝐹 Εμφώλευση και επικάλυψη για διμερή 
δίκτυα με βάρη 
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Μ Αρθρωτότητα 
διμερών 

sj Δύναμη είδους i διμερών 

PSI  Δείκτης 
αποτελεσματικής 
επικονίασης 
διμερών 

Η Ποικιλομορφία διμερών 

d’ Δείκτης 
ποικιλομορφίας 
διμερών 

Η2  Δείκτης εξειδίκευσης για όλο το  διμερές 
δίκτυο  
 

W Ασυμμετρία 
διμερούς δικτύου 
 

CV Κεντρικότητα εγγύτητας σε διμερή  

 

 
 

3.  Διμερή δίκτυα 
Αν σε ένα δίκτυο είναι δυνατόν οι κορυφές V να χωριστούν σε 2 ξένα υποσύνολα V1,V2  
ώστε κάθε ακμή του γράφου να ενώνει μία κορυφή του υποσυνόλου V1  με μια κορυφή 
του V2, τότε το δίκτυο ονομάζεται διμερές (bipartite) 

 

 

Σχ 3. Ένα διμερές δίκτυο με υποσύνολα V1={Α,Β,C,D,E,F}  και 
V2={a,b,c,d,e} 

 

 

 

Πλήρης διμερής γράφος Kn,m καλείται ο γράφος που αποτελείται από δυο 
διακεκριμένα σύνολα κορυφών των οποίων κάθε κορυφή συνδέεται με όλες τις 
κορυφές της άλλης ομάδας. Οι ομάδες των κορυφών αποτελούνται, η μεν πρώτη από 
m, ενώ η δεύτερη από n κορυφές [48]. 
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Σχ.4 Ένα πλήρες διμερές δίκτυο με n=2 κορυφές στο 1ο υποσύνολο και m=5  κορυφές 
στο 2ο. Όλες οι κορυφές συνδέονται μεταξύ τους [52] 

 
 

Τα διμερή δίκτυα μπορούν να κωδικοποιήσουν τη σχέση διδασκαλίας , το ένα 
σύνολο οι καθηγητές και το άλλο οι μαθητές και οι ακμές θα υπάρχουν εκεί όπου ο 
καθηγητής Α διδάσκει τον μαθητή α. Μια άλλη διμερής σχέση είναι αυτή μεταξύ των 
εξυπηρετών και των πελατών ή οι θέσεις εργασίας που υπάρχουν και οι άνεργοι 
υπάλληλοι, με τις ακμές να δηλώνουν την αίτηση που έχει κάνει κάποιος άνεργος για 
την συγκεκριμένη θέση εργασίας. Ακόμα μπορούμε να πούμε για τα γκρουπ που 
υπάρχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα άτομα που συμμετέχουν σε αυτά.  
 
 
Αμοιβαία επωφελούμενα δίκτυα (Mutualistic) 
 
 Είναι τα διμερή δίκτυα στα οποία επωφελούνται και τα δύο σύνολα από τις 
μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Τα αμοιβαία αυτά δίκτυα είναι οικολογικά και κοινωνικά 
συστήματα τα οποία διαμορφώθηκαν από την εξέλιξη στο βάθος των χρόνων. Επίσης 
μπορεί να είναι η διμερής συνεργασία για την ανταλλαγή αγαθών ή υπηρεσιών μεταξύ 
2 διαφορετικών φορέων. 
 Τα αμοιβαία δίκτυα τα οποία έχουν μελετηθεί περισσότερο και ερευνητικά και 
βιβλιογραφικά είναι τα οικολογικά δίκτυα και συγκεκριμένα τα δίκτυα επικονίασης, 
λόγω της σημαντικότητας τους για την ζωή ολόκληρου του πλανήτη. 
 
 
Μετατροπή διμερούς σε μονομερές δίκτυο 
 

Τα διμερή δίκτυα μπορούν να προβληθούν σε μονομερές δίκτυο. Πιο 
συγκεκριμένα υπάρχει η V1 προβολή, όπου οι κόμβοι του συνόλου V1 συνδέονται αν 
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έχουν τουλάχιστον έναν κοινό γείτονα στο αρχικό δίκτυο (δίκτυο ΙΙ στο σχήμα 5). Το 
ίδιο γίνεται και στην V2 προβολή (σύνολο ΙΙΙ, σχήμα 5) [15].   
 
 

 
Σχ.5 Μετατροπή ενός διμερούς δικτύου σε 2 μονομερή [Matteo Re,2015] 

3.1. Κεντρικότητες διμερών δικτύων 
 
Οι παρακάτω κεντρικότητες είναι τα πιο κοινά μέτρα που χρησιμοποιούνται για να 
περιγράψουν πόσο καθοριστικός είναι ο κόμβος για το δίκτυο. 
 
 

3.1.1. Κεντρικότητα βαθμού 
 (Degree centrality) 
 

Η κεντρικότητα αυτή εκχωρεί μια βαθμολογία σε κάθε κόμβο, που είναι ο 
αριθμός των άμεσων συνδέσεων του κόμβου. Είναι το απλούστερο μέτρο 
κεντρικότητας [16]. 

Σε διμερές δίκτυο για έναν κόμβο v ορίζεται ως d= deg(v) και είναι ο αριθμός 
των κόμβων με τους οποίους ο v συνδέεται άμεσα. 

Αν θέλουμε να κανονικοποιήσουμε την κεντρικότητα αυτή τότε πρέπει να την 
διαιρέσουμε με όλες τις πιθανές συνδέσεις του κόμβου v. Όμως το δίκτυο είναι διμερές, 
έτσι αν ο κόμβος v ανήκει στο σύνολο V1 που έχει n κόμβους, οι πιθανές του συνδέσεις 
θα είναι το πλήθος των κόμβων του συνόλου V2 που έχει m κόμβους.  
Έτσι  
dV1= deg(v)/m, αν ο κόμβος v ανήκει στο σύνολο V1 
dV2=deg(v)/n, αν ο κόμβος v ανήκει στο σύνολο V2 
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3.1.2. Κεντρικότητα εγγύτητας  
(Closeness centrality) 
 

H κεντρικότητα αυτή στα μονομερή δίκτυα αποδίδει υψηλές τιμές σε κόμβους 
που βρίσκονται σε κοντινότερες αποστάσεις με τους υπολοίπους του δικτύου. 
Βέβαια στα διμερή δίκτυα η ελάχιστη απόσταση αυτή είναι 1 για έναν κόμβο που 
συνδέεται με τους κόμβους του άλλου συνόλου και η μέγιστη απόσταση είναι 2 όταν 
ο κόμβος συνδεθεί με άλλο κόμβο του ίδιου συνόλου [16].  
Έτσι ορίζονται οι 2 κεντρικότητες 
 

CV= 
( )

, όταν ο κόμβος v ανήκει στο σύνολο V1 

CV= 
( )

, όταν ο κόμβος v ανήκει στο σύνολο V2 

 
Όπου m ο αριθμός κόμβων του συνόλου V2,  
n, ο αριθμός κόμβων του συνόλου V1 και  
d είναι το άθροισμα των αποστάσεων του v από όλους τους άλλους κόμβους. 
 
 

3.1.3. Κεντρικότητα ενδιαμεσότητας  
(Betweeness centrality) 
 

Η κεντρικότητα αυτή στα διμερή δίκτυα συλλαμβάνει την ικανότητα που έχει 
ένας κόμβος να γεφυρώνει ξεχωριστά τμήματα του δικτύου (Freeman 1977). Η 
κεντρικότητα ενδιαμεσότητας ενός κόμβου v ορίζεται ως το άθροισμα όλων των 
μικρότερων διαδρομών που περνάνε από τον κόμβο αυτό.  

Αν ορίσουμε σik τον αριθμό των συντομότερων μονοπατιών από τον j στον k 
και ως σjk(v) τον αριθμό των συντομότερων μονοπατιών από τον j στον k, τα οποία 
όμως περνάνε από τον κόμβο v, τότε η κεντρικότητα αυτή ορίζεται ως  [16]: 

 

BC(v)= ∑
( )

 

 
H κανονικοποιημένη κεντρικότητα ορίζεται ως 
 

BC(v)= 
∑

( )

( )( )
 

 
Όπου Ν ο συνολικός αριθμών των κόμβων του δικτύου. 
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3.2. Δείκτες διμερών δικτύων χωρίς βάρη και με βάρη 
 

Είδαμε ότι κάθε διμερές δίκτυο αποτελείται από 2 ξένα σύνολα μεταξυ τους. Στα 
δίκτυα επικονίασης συμβολίζεται ως HL (High Level) το σύνολο των εντόμων και ως 
LL( Low Level) το σύνολο των φυτών. 
Αν στις ακμές που συνδέουν 2 κόμβους i και j λάβουμε υπόψη και τα βάρη των ακμών 
(δηλαδή το πόσες φορές το έντομο i επισκέφτηκε το φυτό j) τότε έχουμε τους 
παρακάτω δείκτες. 

 
3.2.1. Συντελεστής ομαδοποίησης  

(Cluster Coefficient) 
 
 Είναι ένας δείκτης που μετρά τον αριθμό των τριγώνων που σχηματίζονται σε 
ένα δίκτυο. Η εφαρμογή όμως αυτού του μέτρου στα διμερή είναι αδύνατη αφού δεν 
μπορούν να δημιουργηθούν τρίγωνα λόγω του γεγονότος ότι 2 κόμβοι του ίδιου 
συνόλου δεν μπορούν να συνδεθούν άμεσα μεταξύ τους. Έτσι υπάρχουν 2 επιλογές: 
η μετατροπή του διμερούς σε μονομερές ή η εφαρμογή άλλου δείκτη [51]. 
 

Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα κατά τη μέτρηση της ομαδοποίησης σε 
μετασχηματισμένο διμερές δίκτυο. Η μετατροπή ενός διμερούς  δικτύου σε ένα 
μονομερές δίκτυο γίνεται συχνά χρησιμοποιώντας μια μέθοδο γνωστή ως προβολή. 
Αυτή η μέθοδος λειτουργεί επιλέγοντας τους κύριους κόμβους και συνδέοντας δύο 
κόμβους εάν έχουν τουλάχιστον έναν κοινό δευτερεύοντα κόμβο. Τότε ο τοπικός 
συντελεστής ομαδοποίησης σχετίζεται αντιστρόφως με τον βαθμό των κόμβων στο 
διμερές δίκτυο  (δηλαδή τον αριθμό των δεσμών στο δίκτυο). Εάν ένας κόμβος είναι 
συνδεδεμένος σε έναν μόνο δευτερεύοντα κόμβο στο διμερές δίκτυο με τουλάχιστον 
δύο άλλους πρωτεύοντες κόμβους, θα έχει αυτόματα συντελεστή ομαδοποίησης 1 
καθώς οι επαφές του κόμβου συνδέονται από προεπιλογή. 

 
Σχ. 6 Τοπικός συντελεστής ομαδοποίησης για κόμβους στο δίκτυο επιστημονικής 

συνεργασίας του Newman (2001) όπου οι δεσμοί έχουν κατανεμηθεί τυχαία με τέτοιο 
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τρόπο ώστε κάθε κόμβος (π.χ. , συγγραφείς και έγγραφα) διατηρούν τον αριθμό των 
δεσμών τους [56] 

 
Το σχήμα 6 δείχνει τον τοπικό συντελεστή ομαδοποίησης για κόμβους στο 

δίκτυο επιστημονικής συνεργασίας του Newman (2001) όπου οι δεσμοί έχουν 
κατανεμηθεί τυχαία με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε κόμβος (π.χ. συγγραφείς και έγγραφα) 
να  διατηρεί τον αριθμό του των δεσμών του. Όπως μπορεί να φανεί, ο τοπικός 
συντελεστής ομαδοποίησης είναι περίπου το αντίστροφο του βαθμού του κόμβου και 
όχι απλώς η πυκνότητα των δεσμών μεταξύ των γειτόνων τους. 

Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί 
ορισμένοι συντελεστές ομαδοποίησης για  διμερή δίκτυα. Ένας τρόπος για να 
οριστούν οι συντελεστές ομαδοποίησης για διμερή δίκτυα βασίζεται σε  κύκλους των 
τεσσάρων ακμών, που είναι ο μικρότερος δυνατός κύκλος στα διμερή δίκτυα. Για 
παράδειγμα, οι Robins και Alexander (2004) όρισαν έναν συντελεστή ως την αναλογία 
μεταξύ του αριθμού των κύκλων με 4 ακμές και του αριθμού των  διαδρομών μήκους 
3. Αυτό το μέτρο απεικονίζεται στο σχήμα 7.  

 

Σχ.7  Τοπικός συντελεστής ομαδοποίησης σε διμερές  [56] 
 

Οι σταθερές γραμμές αντιπροσωπεύουν μια διαδρομή 3 ακμών και ο αριθμός 
αυτών σε ένα δίκτυο θα είναι ο παρονομαστής. Εάν υπήρχε η διακεκομμένη γραμμή, 
το μονοπάτι θα ήταν κλειστό και έτσι θα αποτελούσε ένα μέρος του κύκλου των 4 
ακμών. Ο αριθμός αυτών θα είναι ο αριθμητής. Επισήμως, αυτός ο συντελεστής είναι: 

 

C= 
ό   ύ   ώ

ό  ώ  ή  
=  

ό  ώ  ώ   ώ

ό  ώ  ή  
  

 
Αυτό το μέτρο αποκλίνει από την έννοια του τριαδικού κλεισίματος, καθώς το 

μονοπάτι μήκους 3 απλά θα οδηγούσε στο γεγονός 2 κόμβοι να συνεργάζονται διπλά 
(σχήμα 7Β). Αν και αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μορφή ομαδοποίησης, δεν θα 
ήταν τριαδικό κλείσιμο, καθώς περιλαμβάνει μόνο δύο άτομα. Στην πραγματικότητα, 
θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα μέτρο ενίσχυσης μεταξύ δύο ατόμων και όχι 
ομαδοποίησης.  
 Ο Opsahl (2012) πρότεινε έναν νέο συντελεστή για διμερή δίκτυα όπου ο 
παρονομαστής και ο αριθμητής του ολικού συντελεστή ομαδοποίησης για μονομερές 
δίκτυο μπορούν να επαναπροσδιοριστούν σε όρους 4 διαδρομών και κλειστών 4 
διαδρομών, αντίστοιχα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλες οι 4-διαδρομές σε ένα 
διμερές δίκτυο είναι διαδρομές μήκους 2 αν αυτό προβληθεί σε μονομερές δίκτυο. 
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Ωστόσο, δεν δημιουργούνται όλες οι  διαδρομές μήκους 2 σε ένα μονομερές δίκτυο 
από  διαδρομές μήκους 4 σε ένα διμερές. Στην πραγματικότητα, μπορούν να 
δημιουργηθούν  διαδρομές μήκους 2 λόγω της σύνδεσης πολλών κόμβων στον ίδιο 
κόμβο. Οι διαδρομές μήκους 2 που δημιουργούνται από τον τελευταίο μηχανισμό θα 
αποκλείονται όταν λαμβάνονται υπόψη μόνο διαδρομές  των 4 στη δομή διμερών 
δικτύων. Αυτή η δυνατότητα απεικονίζεται στο σχήμα 8 στα Α και Β του διαγράμματος.  

 

 
 

Σχ.8 Ολικός συντελεστής ομαδοποίησης βασισμένος στα κλειστά τετράγωνα [56] 
 

Στο δίκτυο A (σχήμα 8), υπάρχουν πέντε  διαδρομές με 4 ακμές , τρεις από τις 
οποίες είναι κλειστές. Αυτές οι διαδρομές αντιπροσωπεύουν πέντε διαδρομές των 2 
ακμών στην προβολή σε μονομερές δίκτυο (σχήμα B). Ωστόσο, στην προβολή αυτή, 
υπάρχουν επιπλέον τρεις  διαδρομές των 2 ακμών. Αυτά δημιουργούνται μεταξύ του 
κόμβου 2, του κόμβου 3 και του κόμβου 4 καθώς αυτοί οι κόμβοι συνδέονται όλοι με 
τον κόμβο C στο διμερές δίκτυο. Ο συντελεστής ομαδοποίησης του δικτύου (Α) είναι 
0,6, ενώ ο συντελεστής ομαδοποίησης της προβολής σε μονομερές (Β) είναι 0,75. 
Επισήμως, ο συνολικός συντελεστής συμπλέγματος για διμερή δίκτυα είναι: 
 

C* = 
ό   ώ  ώ

ό  ό   ώ  ή  
 

 
 

Με τον τρόπο αυτό παρατηρούμε ότι στην ουσία τα κλειστά μονοπάτια των 4 
ακμών είναι κομμάτια των κλειστών κύκλων μήκους 6 (δηλαδή ένας κύκλος με 6 
συνδέσεις και 5 κόμβους).Ο δείκτης που προκύπτει αφορά όλο το δίκτυο και παίρνει 
τιμές από 0 έως 1. [51] 
 
 

3.2.2. Συντελεστής ομαδοποίησης σε δίκτυο με 
βάρη (Weighted Clustering coefficient) 
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 Όταν έχουμε δίκτυο με βάρη τότε στο μονομερές μπορούμε να βάλουμε μία 
τιμή σε κάθε τριπλέτα. Έτσι ο συντελεστής αυτός ορίζεται ως η συνολική αξία των 
κλειστών μονοπατιών μήκους 3 προς την συνολική αξία όλων των μονοπατιών μήκους 
2. Στην ίδια λογική μπορούμε να επεκτείνουμε τον συντελεστή και στα διμερή όπου 
μπορούμε να υπολογίσουμε την αξία των μονοπατιών με τον αριθμητικό μέσο των 4 
συνδέσεων που αποτελούν το τετράγωνο [51].   
 
 

3.2.3. Σύμπνοια (Togetherness) 
 

Σε ένα διμερές δίκτυο επικονίασης το οποίο αντιπροσωπεύεται από έναν 
πίνακα γειτνίασης οι γραμμές αντιστοιχούν στα έντομα και οι στήλες στα φυτά. 

 
Η σύμπνοια είναι ο μέσος αριθμός των κοινών αλληλεπιδράσεων των ειδών 

(έντομα ή φυτά) από όλους τους συνδυασμούς των ειδών [57] 

 Σαρώνεται ο πίνακας γειτνίασης Αnm για να βρεθούν υποπίνακες της μορφής 1 0
1 0

 

που αντιπροσωπεύουν τέλεια αντιστοιχία από συν-εμφανίσεις ή συν- απουσίες.  
Ο παραπάνω πίνακας δηλώνει ότι το φυτό που αντιστοιχεί στην 1η στήλη το 
επισκέπτονται 2 έντομα (αυτό της 1ης και αυτό της γραμμής), το οποίο δηλώνει συν 
εμφάνιση των 2 εντόμων στο ίδιο φυτό. Αντίστοιχα το φυτό της 2ης στήλης δεν το 
επισκέπτεται κανένα από αυτά τα 2 έντομα, άρα έχουμε συναπουσία των 2 εντόμων 
σε αυτό το φυτό. Αυτό γίνεται για κάθε συνδυασμό των ειδών ανά 2 και βρίσκουμε το 
μέσο όρο. Έτσι η σύμπνοια ορίζεται ως: 
 

T=
( )( )

∑ ∑
1 0
1 0

1 1
0 0

 

 
Επειδή ο αριθμός των ειδών είναι διαφορετικός για τα 2 σύνολα ο ίδιος αριθμός 

των αλληλεπιδράσεων θα δώσει διαφορετική τιμή του δείκτη (togetherness HL και 
togetherness LL). 

Υψηλές τιμές του δείκτη δείχνουν ότι τα είδη έχουν απαιτήσεις για κοινούς 
πόρους (τα έντομα επισκέπτονται τα ίδια φυτά) δηλαδή  τα παρόμοια χαρακτηριστικά 
των ειδών υπερτερούν της ανταγωνιστικότητας μεταξύ τους, ενώ χαμηλές τιμές του 
δείκτη υποδεικνύουν ανταγωνιστικές κοινότητες. 
 
 

3.2.4. Αριθμός ξένων υποσυνόλων  
(Number of compartments) 
 

Είναι ο αριθμός των υποσυνόλων του δικτύου που δεν συνδέονται (ούτε μέσω 
εντόμων ούτε μέσω φυτών) μεταξύ τους [18]. Εάν υπάρχουν πολλά τέτοια υποσύνολα, 
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μπορούμε επίσης να υπολογίσουμε την ποικιλομορφία τους (Compartment 
diversity) ως μέτρο της ετερογένειας του μεγέθους τους [51]. 
 
 
 

3.2.5. Αλληλεπιδράσεις για κάθε είδος  
(Links per species) 
 

Ο μέσος αριθμός των αλληλεπιδράσεων των ειδών. Υπολογίζεται από το άθροισμα 
των ακμών διαιρεμένο με το άθροισμα των ειδών [51].   
 

Lx 
| |

| | | |
 

Όπου Lx είναι ο δείκτης 

|Ε|, το πλήθος των υπαρχόντων ακμών 

|V1|, το πλήθος των εντόμων  

|V2|, το πλήθος των φυτών [19] 

 
 

3.2.6. Ασυμμετρία δύναμης αλληλεπίδρασης 
(Interaction strength asymmetry) 

 
H δύναμη αλληλεπίδρασης (bij) ενός είδους i ως προς τον γείτονά του j ορίζεται ως το 
κλάσμα των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων (δηλαδή το βάρος της ακμής (i,j)) προς το 
σύνολο των αλληλεπιδράσεων του είδους i. Δηλαδή  
 

bij= aij/Ai 

 

όπου aij το βάρος της ακμής (i,j) και Αι το άθροισμα των στοιχείων της γραμμής που 
αντιστοιχεί στο είδος i , του πίνακα γειτνίασης Α. 
 
Η αντίστροφη δύναμη ορίζεται ως 
 

bji= aij/Aj 

 
H ασυμμετρία μεταξύ των 2 δυνάμεων αυτών ορίζεται (Bascompte et al. 2006 ) ως : 

 
ASij  bij  -  bji ) / (bij + bji ) 
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Η ασυμμετρία δύναμης αλληλεπίδρασης ορίζεται ως ο μέσος όρος των ASij και 
ποσοτικοποιεί την ασυμμετρία μεταξύ των δυνάμεων για κάθε ζεύγος ειδών που 
αλληλεπιδρούν. 

 

3.2.7. Μέσος όρος κοινών γειτόνων  
(Mean number of shared partners) 

 
  Είναι ένας δείκτης βασισμένος στην απόσταση 2 ειδών και χωρίζεται σε 2 
μέσους όρους , τον HL (για τα έντομα) και τον LL (για τα φυτά).  [18] 
Για κάθε σύνολο μετρά τον αριθμό των ειδών του άλλου συνόλου που έχουν κοινές 
αλληλεπιδράσεις πχ για τους επικονιαστές θα υπολογιστεί ο μέσος αριθμός των 
φυτών που μοιράζονται 2 οποιαδήποτε έντομα [57]. Έτσι αν έχουμε n φυτά και από 
αυτά υπάρχουν k ζεύγη φυτών που επικονιάζονται από το ίδιο έντομο τότε ο δείκτης 
αυτός θα είναι ίσος με 2k/n. 
Eίναι το πιο απλό μέτρο της συνύπαρξης και άρα και της ομοιότητας στις προτιμήσεις 
(εντόμων ή φυτών αν έχουμε HL ή LL αντίστοιχα) [51]. 
 
 
 

3.2.8. Αναλογία διακύμανσης –  
V ratio (Variance ratio) 

 
Μια συνήθης ερώτηση είναι αν τα άτομα ενός είδους βρίσκονται ή όχι σε κάποιο 

μέρος όταν ένα 2ο είδος βρίσκεται ήδη εκεί. Δηλαδή αν η παρουσία ενός είδους 
αποκλείει ή όχι την παρουσία του άλλου είδους. 

Ο Schluter το 1984 [58] πρότεινε μια τεχνική που συγκρίνει στα δείγματα που 
παίρνει από τα δεδομένα την παρατηρούμενη διακύμανση του συνολικού αριθμού των 
ειδών με την διακύμανση που αναμένουμε υπό την μηδενική υπόθεση ότι η παρουσία 
κάθε είδους είναι ανεξάρτητη από την παρουσία των υπόλοιπων ειδών. 
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Σχ.9 Πίνακας ΤΝΜ που δείχνει την παρουσία (1) ή την απουσία (0) των Μ ειδών σε Ν 

δείγματα [58] 
 

Όρισε πρώτα ως ni τον αριθμό των εμφανίσεων του i είδους και Τ=Τi τον 
συνολικό αριθμό των ειδών στο δείγμα j.  Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αν τα Μ είδη 
σχετίζονται μεταξύ τους. 

Αν έχουμε τον πίνακα ΤΝΜ του σχήματος 9 τότε είναι γνωστό ότι η διακύμανση 
του αθροίσματος T τυχαίων μεταβλητών ισούται με το άθροισμα των διακυμάνσεων 
συν 2 φορές το άθροισμα των συνδιακυμάνσεων  

𝑉𝑎𝑟(𝑇) = 𝑉𝑎𝑟(𝛸 ) + 2 𝐶𝑜𝑣(𝛸𝑖, 𝛸𝑗) 

 
όπου Χi είναι η παρουσία του είδους i στα δείγματα. 
Το τεστ έχει μηδενική υπόθεση (Ηο) ότι το άθροισμα των συνδιακυμάνσεων είναι ίσο 
με μηδέν (δηλαδή δεν υπάρχει συσχέτιση) και η εναλλακτική υπόθεση είναι ότι υπάρχει 
συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. Οι διακυμάνσεις του παραπάνω τύπου μπορούν 
να εκτιμηθούν από τα δεδομένα μας. Αν σi2  είναι η εκτίμηση της διακύμανσης Var(Xi) 
τότε  

σι2=Pi(1-Pi) 
 
όπου Ρi=ni/N με ni το άθροισμα της στήλης i  
και η εκτίμηση της διακύμανσης Var(T) είναι 
 

𝑠 = (
1

𝑁
) (𝑇𝑖 − 𝑡)  

 
όπου t ο παρατηρούμενος  μέσος αριθμός των ειδών ανά δείγμα. 
Κάτω από την μηδενική υπόθεση περιμένουμε ότι  
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E(s2T|p1,p2,…,pm)=∑ 𝜎𝜄    
Τότε το στατιστικό V – ratio ορίζεται ως  

V=𝑠  / ∑ 𝜎𝜄  
Όταν V>1 τότε τα είδη συσχετίζονται θετικά δηλαδή υπάρχει συσσωμάτωση 
(aggregation) , ενώ όταν V<1 τότε τα είδη δεν σχετίζονται θετικά δηλαδή δεν υπάρχει 
συσσωμάτωση (disaggregation) [51]. 
 
 

3.2.9. Αμοιβαία αποφυγή  
(C-score -Mutual avoidance) 

Είναι ο μέσος (κανονικοποιημένος) αριθμός των σκακιστικών συνδυασμών για 
όλα τα είδη [51]. Ονομάζεται και checkerboard score γιατί η μορφή ενός δικτύου με το 
μέγιστο C score μοιάζει με σκακιέρα.  

Καθορίζει την τυχαιότητα της κατανομής 2 ή περισσοτέρων ειδών. Είναι ένδειξη 
του ανταγωνισμού των ειδών. Υψηλό C score δείχνει μικρότερη τυχαιότητα, δηλαδή 
υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα ότι η κατανομή ενός είδους να έχει επηρεαστεί άμεσα 
από την παρουσία άλλων ειδών. Όπως φαίνεται στο σχήμα 10 τα έντομα 1 και 2 
πηγαίνουν σε διαφορετικά φυτά, άρα δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τους για την 
ίδια τροφή [51]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχ.10 Αριστερά διάταξη που δείχνει την έννοια της σκακιέρας και  δεξιά 2 πίνακες που 
δείχνουν την αμοιβαία αποφυγή των εντόμων Ε1και Ε2 όσον αφορά τα φυτά Φ1 και 
Φ2 [51] 
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 Τιμές κοντά στο 0 δείχνουν ένδειξη για διαχωρισμό (μέσα από τον 
ανταγωνισμό), ενώ τιμές κοντά στο 1 υποδεικνύουν ομαδοποίηση (δεν υπάρχει 
ανταγωνισμός). Αν ο αριθμός των ειδών είναι διαφορετικός, δηλαδή αριθμός εντόμων 
και φυτών, τότε υπολογίζονται 2 c-score, ένα για το High Level (HL), δηλαδή για τα 
έντομα και ένα για το Low Level (LL), δηλαδή για τα φυτά [51].   
 

 

3.2.10. Συνδεσιμότητα (Connectance) 
 
 Είναι το ποσοστό των συνδέσεων σε σχέση με όλες τις πιθανές συνδέσεις. 
Δηλαδή διαιρείται το άθροισμα των υπαρχόντων συνδέσεων με τον αριθμό όλων των 
πιθανών συνδέσεων (δηλαδή τον αριθμό των κελιών του πίνακα) που στα διμερή 
δίκτυα είναι το γινόμενο του μεγέθους των 2 συνόλων (έντομα * φυτά)  [51] 
 

C= 
| |

| |∗| |
 

 
Όπου 
|Ε|, το πλήθος των υπαρχόντων ακμών 

|V1|, το πλήθος των εντόμων  

|V2|, το πλήθος των φυτών 

 

3.2.11. Σταθμισμένη συνδεσιμότητα  
(Weighted connectance) 
 
 

Για να ορίσουμε την σταθμισμένη συνδεσιμότητα που βασίζεται στην θεωρία 
πληροφορίας, πρώτα ορίζουμε τον τύπο Shannon ο οποίος περιγράφει την 
ποικιλομορφία των βαρών Η   [19]. 
 

H=- ∑  𝑙𝑛,  

Όπου F είναι ο συνολικός αριθμός των βαρών  
 
Έτσι η μέση αμοιβαία πληροφορία Α ορίζεται ως: 
 

Α=∑ ,  𝑙𝑛
∑  ∑
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Αυτά τα μέτρα χρησιμοποιούνται για να υπολογιστεί η αποτελεσματική συνδεσιμότητα 
m για κάθε κόμβο  

 

m= 𝑒  
 
H σταθμισμένη συνδεσιμότητα Cw ορίζεται ως  
 

Cw= m/2 
 
 
 

3.2.12. Επικάλυψη θέσεων (Νiche overlap) 
 

Ο δείκτης αυτός αναφέρεται στη μερική ή ολική κοινή χρήση των πηγών από 2 
ή περισσότερα είδη.  Είναι ένας βασικός δείκτης στην οικολογία γιατί μπορεί να 
προσδιορίσει πόσα και ποια είδη μπορούν να συνυπάρξουν σε μια κοινότητα. Το 
ενδιαφέρον για την επικάλυψη αυτή δημιουργήθηκε από την ανταγωνιστική σκοπιά, η 
οποία αναφέρει ότι 2 είδη που χρησιμοποιούν ακριβώς την ίδια πηγή τροφής δεν 
μπορούν να συνυπάρξουν. Ο ορισμός αυτός εξελίχθηκε και έγινε ένας τρόπος για να 
προσδιοριστεί το εύρος του περιβάλλοντος και των πηγών που απαιτείται για την 
σταθερότητα κάθε είδους. Έτσι ο ορισμός της ανταγωνιστικής θεωρίας άλλαξε και 
μετατράπηκε στο ότι 2 είδη δεν μπορούν να συνυπάρχουν μόνο αν η επικάλυψη τους 
είναι ολική. 

Η μέτρηση της επικάλυψης πηγών γίνεται με τον αντίστοιχο  δείκτη ο οποίος 
ποσοτικοποιεί την ομοιότητα των πηγών που χρησιμοποιούν διαφορετικά είδη. Ο 
τύπος που προτάθηκε από τον Eric Pianka είναι  
 

𝛰 =  𝑂 =  
∑ 𝑝 𝑝

∑ 𝑝 ∑ 𝑝

 

 
Όπου  pij  και pik είναι τα ποσοστά της i πηγής που χρησιμοποιείται από τα είδη j και k 
[20]. 

Όταν η πηγή i δηλώνει ένα φυτό τότε τα είδη j, k είναι έντομα και ο δείκτης μετρά 
την επικάλυψη των εντόμων (Niche overlap HL). Αντίστοιχα όταν η πηγή i είναι ένας 
επικονιαστής τότε τα είδη j,k είναι τα φυτά και ο δείκτης μετρά την επικάλυψη των 
φυτών (Niche overlap LL). Τιμές του δείκτη κοντά στο 0 δείχνουν ότι δεν υπάρχει 
επικάλυψη μεταξύ των ειδών, ενώ αν ο δείκτης πάρει την τιμή 1 αυτό σημαίνει τέλεια 
αλληλεπικάλυψη πηγών για τα είδη [18] 
 
 



30 

3.3. Τοπολογία δικτύων επικονίασης 
 

3.3.1. Εμφώλευση (Nestedness) 
 
Η εμφώλευση είναι ένα τοπολογικό χαρακτηριστικό των δικτύων επικονίασης.  

Σε ένα ένθετο διμερές δίκτυο οι αλληλεπιδράσεις οργανώνονται έτσι ώστε οι 
εξειδικευμένοι ή ειδικοί (δηλ. οι επικονιαστές που επισκέπτονται λίγα και συγκεκριμένα 
φυτά) αλληλοεπιδρούν με τους γενικούς (δηλ. τα φυτά που έχουν πολλούς 
επικονιαστές).  

Για να κατανοήσουμε καλυτερα το παραπάνω αν κοιτάξουμε στο σχήμα 11 τον 
κάτω πίνακα αλληλεπιδράσεων  θα δούμε ότι το έντομο στην τελευταία γραμμή που 
είναι ειδικός (αλληλεπιδρά μόνο με ένα συγκεκριμένο φυτό) αλληλεπιδρά με ένα φυτό 
που είναι γενικός (δηλαδή επικονιάζεται από πολλά έντομα). Η τοπολογία αυτή βοηθά 
στην σταθερότητα του δικτύου. Αυτό συμβαίνει γιατί  το φυτό που έχει πολλές 
αλληλεπιδράσεις (στην 1η στήλη) θα εξαφανιστεί πολύ δύσκολα αφού επικονιάζεται 
από πολλά έντομα. Αυτό όμως συνεπάγεται ότι και το ειδικό έντομο της τελευταίας 
γραμμής θα έχει παντα τροφή, άρα και αυτό με τη σειρά του έχει μικρή πιθανότητα 
εξαφάνισης. 

Η ποιοτική εμφώλευση μετρά την απόκλιση του πίνακα των αλληλεπιδράσεων 
από έναν τέλεια ένθετο πίνακα. Παίρνει τιμές από 0 (υψηλή οργάνωση) έως 100  
(χάος) [51]. 

 
 

 
 

Σχ.11 Αναπαράσταση ενός πλήρους ένθετου δικτύου και η μορφή του πίνακα 
γειτνίασης του  [21] 

 
 
Η μέγιστη nestedness (T=0) προκύπτει όταν καθώς ταξινομούμε γραμμές και 

στήλες με φθίνουσα σειρά συνδέσεων, οι ακμές κάθε γραμμής και στήλης είτε είναι 
ακριβώς όπως οι προηγούμενες είτε είναι ένα υποσύνολο τους. Σε ένα τέλειο ένθετο 
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πίνακα οι τιμές κάθε γραμμής του είναι γνήσιο υποσύνολο των τιμών της 
προηγούμενης γραμμής [51]. Το ίδιο ισχύει και με τις στήλες (σχήμα 11). 

 
 

 
 

Σχ.12 Σε ένα τέλεια ένθετο δίκτυο ο χώρος συνύπαρξης των ειδών είναι μεγαλύτερος 
από ένα δίκτυο με μικρότερη εμφώλευση [59] 

 
 

 

 
 

Σχ. 13 Οι εξειδικευμένοι (s), που έχουν λίγους γείτονες αλληλεπιδρούν με τους 
γενικούς (g) που έχουν πολλούς γείτονες [60] 

 
 
Στο σχήμα 13 με μπλε έχουν χρωματιστεί οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ειδών 

και φαίνεται ότι υπάρχει μια συνέχεια από τους υψηλά γενικούς προς τους ειδικούς. 
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Υπάρχει  ένας πολύ υψηλά συνδεδεμένος πυρήνας (το κόκκινο κουτί) και υπάρχει 
μεγάλη τάση τα εξειδικευμένα είδη να αλληλοεπιδρούν με τα γενικά (πχ. Ο ειδικός i 
αλληλοεπιδρά με τον γενικό a) 

 
 
Υπάρχουν 3 υποθέσεις για την εξήγηση της βιολογίας πίσω από αυτήν την 

οργανωμένη δομή.  
Η πρώτη υπόθεση λέει ότι η αφθονία των ειδών σε πολλές κοινότητες έχει 

περιγραφεί από την log-normal κατανομή, με πολλά σπάνια είδη και λίγα κοινά είδη. 
Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση οι διαφορές στην αφθονία των ειδών οδηγούν στη 
διαφορά των αλληλεπιδράσεων στο επίπεδο των ειδών: τα είδη που βρίσκονται σε 
αφθονία αναμένεται να αλληλοεπιδρούν πιο συχνά και με περισσότερα είδη από ότι 
τα σπάνια είδη, τα οποία έχουν την τάση να αλληλοεπιδρούν με αυτά που βρίσκονται 
σε αφθονία και όχι με τα σπάνια. Ωστόσο η εμπειρική σχέση μεταξύ αφθονίας και 
εξειδίκευσης δεν είναι εύκολο να ερμηνευτεί [51]. 

Η δεύτερη υπόθεση προτείνει ότι η εμφώλευση επηρεάζει την οικολογική 
δυναμική και ιδιαίτερα την συνύπαρξη των ειδών και τη σταθερότητα της κοινότητας. 
Ένα απλό επιχείρημα που στηρίζει αυτή την υπόθεση είναι ότι είναι πιο ασφαλές για 
τα εξειδικευμένα είδη να αλληλοεπιδρούν με τα γενικά παρά με άλλα εξειδικευμένα 
είδη γιατί τα γενικά είδη αναμένεται να έχουν λιγότερες διακυμάνσεις του πληθυσμού 
τους και έτσι να είναι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες. Τέτοιοι περιορισμοί σχετικά με την 
σταθερότητα των δικτύων θα μπορούσαν να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για την 
διαμόρφωση των δικτύων αλληλεπίδρασης [51] 

Σύμφωνα με την τρίτη υπόθεση η εμφώλευση αρχικά μπορεί να διαμορφωθεί 
με την συν εξελικτική δυναμική των ειδών που αλληλοεπιδρούν μέσα σε μια κοινότητα. 
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα αλληλεπιδράσεων που επηρεάζουν την 
καταλληλότητα των ατόμων καθώς και την εξέλιξη των χαρακτηριστικών των ειδών 
που ελέγχουν την ταυτότητα των πιθανών εταίρων αλληλεπίδρασης. Τα συγγενικά 
είδη στα αμοιβαίως επωφελούμενα δίκτυα τείνουν να έχουν παρόμοιους συνεργάτες 
(γείτονες) κάτι που δίνει έμφαση στην ιδέα ότι η εξελικτική ιστορία έχει ένα αντίκτυπο 
στη δομή των δικτύων αυτών. Αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ακριβής εξελικτική 
διαδικασία που να σχετίζεται άμεσα με την ένθετη δομή. 

Οι Suweis et al. αποδεικνύουν ότι η αφθονία της συνολικής κοινότητας 
σχετίζεται θετικά με την εμφώλευση, άρα οποιαδήποτε διαδικασία μεγιστοποίησης της 
αφθονίας των ειδών μέσω των αλλαγών στις αλληλεπιδράσεις θα οδηγήσει σε ένθετο 
δίκτυο. Η σχέση μεταξύ εμφώλευσης και αφθονίας συνδέεται με τη βιομάζα που είναι 
βασική παράμετρος για τη μελέτη της βιοποικιλότητας και της λειτουργίας του 
οικοσυστήματος  [22], [23], [51] 

Τέλος τα φυτά με μικρή διασπορά στον πληθυσμό τους που είναι ελαφρώς 
εξαρτώμενα από τους επικονιαστές είναι αυτά που συνεισφέρουν περισσότερο στην 
εμφώλευση, ενώ αυτά που έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στην εξαφάνιση 
επικονιαστών έδειξαν την μικρότερη συνεισφορά [21], [51]. 
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Εκτός από τη δυαδική υπάρχει και η ποσοτική (weighted) nestedness η οποία  
λαμβάνει υπόψη τα βάρη, είναι κανονικοποιημένη  και παίρνει τιμές από 0 ως 1 με την  
τιμή 0 να σημαίνει χάος και το 1 να δηλώνει τέλεια οργάνωση [51]. 
 
 
 

3.3.2. Εμφώλευση και επικάλυψη για ποιοτικά και 
ποσοτικά δίκτυα -  NODF - Weighted NODF 
(Nestedness on overlap and decreasing fills) 

  
Ο δείκτης της εμφώλευσης που είδαμε προηγουμένως είναι επιρρεπής σε 

στατιστικά σφάλματα τύπου Ι και είναι ευαίσθητος στο μέγεθος του δικτύου (Almeida-
Neto & Ulrich 2011). Ένας δείκτης που λύνει τα παραπάνω προβλήματα είναι ο NODF. 

Ο δείκτης NODF προτάθηκε αρχικά από τους Almeido – Neto et al. (2008) [26] 
και είναι ένας ποσοτικός δείκτης της εμφώλευσης στον οποίο οι υψηλές τιμές δείχνουν 
οργάνωση [51]. 

Έστω ο δυαδικός πίνακας αλληλεπιδράσεων με m γραμμές και n στήλες και η 
γραμμή i βρίσκεται σε ανώτερη θέση από την j, ενώ η στήλη k βρίσκεται πιο αριστερά 
από την l. επίσης έστω ΜΤ τα αθροίσματα γραμμών και στηλών. Για κάθε ζεύγος 
γραμμών i,j ορίζεται το DFij =100 αν MTj<MTi, αλλιώς DFij =0. Ομοίως για κάθε ζεύγος 
στηλών k,l, DFkl=100 αν MTl<MTk.  Ως paired overlap για τις στήλες ορίστηκε το POkl, 
το οποίο είναι το ποσοστό των μονάδων (1) της στήλης l που βρίσκονται στις ίδιες 
θέσεις με την στήλη k. Για τις γραμμές το POij ορίζεται αντίστοιχα ως το ποσοστό των 
μονάδων της γραμμής j που βρίσκονται στις ίδιες στήλες με τις μονάδες της γραμμής 
i. Για κάθε ζεύγος γραμμών από αριστερά προς τα δεξιά και για κάθε ζεύγος στηλών 
από κάτω προς τα πάνω ορίζεται η paired nestedness ως 
Νpaired=0 αν DF=0  
Νpaired=PO αν DF=100 

Έτσι μπορούμε να υπολογίζουμε την Νcol για τις στήλες και  Nrow για τις γραμμές 
και συνολικά για όλον τον πίνακα   [25] 
 
 

NODF=
∑

( ) ( )  

  
  

Οι ίδιοι συγγραφείς το 2011  [26] προτείνουν ένα νέο δείκτη για την nestedness 
που περιέχει και τις πληροφορίες από την ισχύ των αλληλεπιδράσεων (βάρη). 
Βασίζεται στην επικάλυψη και την μείωση των ποσοστών πλήρωσης. Στόχος να 
ποσοτικοποιήσει αν τα πιο σπάνια είδη βρίσκονται σε υποσύνολα στα οποία 
εμφανίζονται τα πιο κοινά είδη. Βρίσκει το ποσοστό των αλληλεπιδράσεων στις δεξιές 
στήλες και των ειδών των κατώτερων γραμμών που επικαλύπτονται αντίστοιχα με 
αυτά στις αριστερές στήλες και τις επάνω γραμμές που έχουν υψηλότερα μερικά 
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αθροίσματα. Είναι κανονικοποιημένος από το 0 ως το 100 με τιμές κοντά στο 0 να 
δείχνουν μη ένθετο και στο 100 τέλεια ένθετο δίκτυο [51]. 
 Σε έναν πίνακα με n στήλες και m γραμμές έστω F o αριθμός των μη μηδενικών 
κελιών για οποιαδήποτε στήλη Cι και οποιαδήποτε γραμμή rj. Πρώτα υπολογίζεται η 
μέση εμφώλευση για όλα τα ζεύγη των στηλών  
 

WNODFc=100∑ ∑  

 
όπου Kij είναι ο αριθμός των κελιών που έχουν χαμηλότερη τιμή στη στήλη Cj και  Nj 
είναι ο συνολικός αριθμός των μη κενών κελιών στην Cj.  
 Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται η μέση εμφώλευση για όλα τα ζεύγη των 
γραμμών WNODFr και τέλος βρίσκεται η μέση τιμή για τα n(n-1)/2 ζεύγη στηλών όπως 
και για τα m(m-1)/2 ζεύγη γραμμών. Τελικά η WNODF είναι  
 
 

𝑊𝑁𝑂𝐷𝐹 =
( )

( ) ( )
, [51] 

 
 
 
 
 

3.3.3. Αρθρωτότητα (Modularity) 
 

Ένα δίκτυο λέγεται αρθρωτό όταν αποτελείται από διασυνδεδεμένες ενότητες 
που ονομάζονται modules. Κάθε module είναι ένα σύνολο ειδών, που είναι 
περισσότερο διασυνδεδεμένα μεταξύ τους παρά με τα είδη των υπολοίπων module. 
Για να υπολογιστεί το μέγεθος της αρθρωτότητας και ο αριθμός των modules 
χρησιμοποιείται ένας αλγόριθμος (Guimer , 2005) που βασίζεται σε προσομοιώσεις 
και προσδιορίζει τα modules των οποίων οι κόμβοι έχουν την πλειοψηφία των ακμών 
τους μέσα στο δικό τους module με ακρίβεια 90%. Δηλαδή o αλγόριθμος υπολογισμού 
της modularity βασίζεται σε αναδιατάξεις του πίνακα μέχρι να επιτευχθεί ο μέγιστος 
βαθμός και απαιτεί οι κόμβοι μέσα σε κάθε module να έχουν την πλειοψηφία των 
συνδέσεων τους (90%) εντός του module. Όλα τα είδη καταχωρούνται σε κάποιο 
module εκτός από αυτά που συνδέουν εξίσου πολλά modules (σχήμα 14) [51]. 
 Έτσι η αρθρωτότητα (M) είναι ένα μέτρο του βαθμού στον οποίο το δίκτυο 
οργανώθηκε σε σαφή οριοθετημένα modules και υπολογίζεται από τον τύπο.  
 
 

M=∑ −  

 
όπου, 
 Nm ο αριθμός των modules στο δίκτυο  
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Is, ο αριθμός των συνδέσεων στο s module  
Ι, ο αριθμός των ακμών στο δίκτυο 
Κs,  το άθροισμα των βαθμών των κόμβων στο s module [51]. 
 
Ο δείκτης Μ παίρνει τιμές από 0 έως 1/Νm 

 
Τα modules με υψηλά συνδεδεμένα είδη μπορεί να είναι το κλειδί της 

συνεξέλιξης, αφού η αναγνώριση τους μπορεί να μας δείξει πως μοιάζουν τα υψηλά 
συνδεδεμένα γκρουπ και ίσως σε ποια κλίμακα λαμβάνει χώρα η συνεξέλιξη. Αυτό 
μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας μέσω της διατήρησης των 
βασικών ομάδων που διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο για το δίκτυο [51]. 
 Επίσης ο εντοπισμός των modules μας βοηθά στην καλύτερη κατανόηση  των 
κοινοτήτων μέσα στις οποίες μπορεί να έχουμε επικάλυψη ή ανταγωνισμό. Η 
ανίχνευση των modules επιτρέπει την ποσοτική διερεύνηση των επιμέρους δικτύων 
που μπορεί να έχουν διαφορετικές ιδιότητες από αυτές του συνολικού δικτύου  [27] 
 Αυτή η αρθρωτή δομή εμφανίζεται πάντα στα αμοιβαίως επωφελούμενα δίκτυα 
με μια εξήγηση να είναι ότι τα φυτά τείνουν να προσελκύουν συγκεκριμένους 
επικονιαστές όπως αυτό καθορίζεται από το σύνολο των χαρακτηριστικών τους [51]. 
Η modularity είναι πιθανόν να σχετίζεται και με άλλες μετρικές του δικτύου, όπως η 
εξειδίκευση. Τα modules υπάρχουν γιατί κάποια είδη είναι πιο εξειδικευμένα. Άρα ένας 
συνολικά χαμηλός βαθμός εξειδίκευσης είναι ισοδύναμος με τυχαίες αλληλεπιδράσεις, 
κάτι το οποίο δείχνει ότι δεν υπάρχουν modules  [27]. 
 Η αρθρωτότητα που παρατηρείται στα αμοιβαίως επωφελούμενα δίκτυα 
πιστεύεται ότι μειώνει την σταθερότητα του συνολικού δικτύου, αλλά δεν επηρεάζει 
την  τοπική σταθερότητα  [19].  
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Σχ.14 Αριστερά βλέπουμε το αρχικό δίκτυο και μετά τις αναδιατάξεις γραμμών και 
στηλών στη μέση μπορούμε να δούμε πόσο ένθετο είναι το δίκτυο και δεξιά πόσα και 

ποια modules έχει  [28] 
 
 
 

3.4. Εξειδίκευση 
 

Μια βασική πρόκληση στα δίκτυα επικονιαστών είναι να διαχωρίσουμε τους 
ειδικούς από τους γενικούς. Οι περισσότεροι επικονιαστές φαίνεται να είναι γενικοί. 
Υπάρχουν πολλά μέτρα εξειδίκευσης όπως περισσότεροι από ένας τρόποι να 
σκεφτούμε την εξειδίκευση.  [29] 
1ο επίπεδο  
   Ένας εξειδικευμένος επικονιαστής μπορεί να οριστεί ως αυτός που επισκέπτεται 
έναν περιορισμένο αριθμό φυτών.  
2ο  επίπεδο  
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   Επίσης θα μπορούσε να θεωρηθεί αυτός που έχει μικρή επικάλυψη (overlap) με τις 
προτιμήσεις άλλων επικονιαστών στην κοινότητα. Άρα έχει διαφορετικές προτιμήσεις 
τροφής από τους άλλους επικονιαστές. Αυτό όμως σημαίνει ότι η απώλεια του θα 
βλάψει πολύ περισσότερο την κοινότητα των φυτών. Αυτό θα συμβεί γιατί αν ο 
επικονιαστής είναι εξειδικευμένος στα φυτά αυτά και μετά εξαφανιστεί η αναπαραγωγή 
των φυτών αυτών θα μειωθεί επικίνδυνα και ίσως οδηγήσει και στην εξαφάνιση τους. 
3ο επίπεδο  
   Εδώ εξετάζεται η εξειδίκευση ως αποτέλεσμα της εξελικτικής διαδικασίας από μια 
υποθετική κοινότητα γενικών σε μια βέλτιστη κατανομή της εξειδίκευσης. Σε αυτή την 
περίπτωση η εξειδίκευση θα μας δώσει έναν τρόπο να συγκρίνουμε σε όλα τα δίκτυα 
την απόκλιση από ένα δίκτυο που αποτελείται μόνο από γενικούς. 

Όμως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ανάλογη διαθεσιμότητα. Ένα είδος που 
χρησιμοποιεί όλα τα είδη φυτών με την ιδία αναλογία όπως είναι και η διαθεσιμότητά 
τους στο περιβάλλον πρέπει να θεωρηθεί περισσότερο καιροσκοπικό από ένα άλλο 
είδος που χρησιμοποιεί σπάνιους πόρους περισσότερο δυσανάλογα, γιατι με τον 
τρόπο αυτό δηλώνει ότι έχει προτιμήσεις στην τροφή του και δεν δρα ανάλογα με τα 
είδη και την αφθονία των φυτών όπως το 1ο.  Έτσι αρκετά μέτρα εξειδίκευσης άρχισαν 
να συνδυάζουν την ανάλογη αξιοποίηση των πόρων με τη διαθεσιμότητα τους.  [30] 

Για το 1ο επίπεδο ένας ειδικός μπορεί να προσδιοριστεί από τον βαθμό του. Οι 
ειδικοί έχουν χαμηλότερο βαθμό (degree) από τους γενικούς.  

Για το 2ο επίπεδο οι δείκτες που χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με το 
ποσοστό των επισκέψεων στα φυτά και σχετικά με τη θέση του επικονιαστή στο δίκτυο 
είναι αντίστοιχα η δύναμη (strength) και η κεντρικότητα ενδιαμεσότητας (Betweeness). 
Για το 3ο επίπεδο απαιτείται ένα μέτρο που θα ποσοτικοποιεί τις διακρίσεις που κάνει 
ένας επικονιαστής στα φυτά που βρίσκονται σε προσφορά την συγκεκριμένη περίοδο. 

Σε ένα δυαδικό δίκτυο, στο οποίο εμφανίζονται μόνο η παρουσία και η απουσία 
μιας αλληλεπίδρασης δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια η εξειδίκευση, ενώ σε 
ένα δίκτυο με βάρη που περιέχει το πλήθος των αλληλεπιδράσεων μεταξύ εντόμων 
και φυτών έχουμε περισσότερες ευκαιρίες τις οποίες μπορούμε να αξιοποιήσουμε. 

Στα δίκτυα με βάρη τα μέτρα εξειδίκευσης είναι η δύναμη, το PSI, Shannon’s H 
και το d’. 
 
 

3.4.1. Δύναμη (Strength) 
 
Το μέτρο αυτό έχει ως στόχο την ποσοτικοποίηση της εξάρτησης της κοινότητας των 
φυτών από ένα δεδομένο επικονιαστή. Αρχικά ο πίνακας αλληλεπιδράσεων διαιρείται 
με το πλήθος των αλληλεπιδράσεων για κάθε φυτό. Έτσι οι τιμές που προκύπτουν 
αντιπροσωπεύουν την εξάρτηση κάθε φυτού από κάθε επικονιαστή ως το ποσοστό 
των επισκέψεων στο φυτό. Η δύναμη ενός επικονιαστή είναι το άθροισμα των 
εξαρτήσεων για τον συγκεκριμένο επικονιαστή.  
Αν αij είναι ο αριθμός των επισκέψεων του j επικονιαστή στο i φυτό τότε η εξάρτηση 
δίνεται από την σχέση  
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Pij = 
∑

. 

Τότε η δύναμη του j είναι  
 

sj = ∑ 𝑃  

 
Υψηλή δύναμη δείχνει υψηλή σχέση του συγκεκριμένου επικονιαστή για τα 

φυτά του συστήματος.  
 

3.4.2. PSI (pollination service index) 
 
O δείκτης αυτός πάει την έννοια της δύναμης που είδαμε στο 3.3.1. ένα βήμα 
παραπέρα. Ένας επικονιαστής είναι περισσότερο σημαντικός για ένα είδος φυτού αν 
είναι α) κοινό ή β) εξειδικευμένο. To PSI επιδιώκει να συμπεριλάβει και τους 2 στόχους 
υπολογίζοντας το ποσοστό της γύρης που παραδίδεται στο φυτό στόχο. Μια 
επικονίαση απαιτεί 2 επισκέψεις, μία για να πάρει τη γύρη ο επικονιαστής και μία για 
να την καταθέσει. Αυτό μπορεί να υπολογιστεί υψώνοντας τον πίνακα εξαρτήσεων στο 
τετράγωνο. Από την άλλη πλευρά η γύρη μπορεί να κρατηθεί στον επικονιαστή για 
πολλές επισκέψεις, μειώνοντας έτσι τον απαιτούμενο εκθέτη σε μια άγνωστη δύναμη 
μεταξύ 1 και 2.  
 
Η εξάρτηση από έναν επικονιαστή j στις επισκέψεις κάθε φυτού i είναι  
 

Pji = 
∑

. 

Αφού αυτό αντιπροσωπεύει , όπως είδαμε παραπάνω, το ποσοστό των επισκέψεων 
ενός επικονιαστή, θα είναι και μέτρο του πόσο αραιωμένη γύρη φέρει στο σώμα του. 
Ορίζεται έτσι ο δείκτης PSI ως  
 

PSIj = ∑ (Pij ∗  Pji ) 
 
Ο εκθέτης b ρυθμίζει πόσες επισκέψεις επικονίασης πρέπει να γίνουν σε ένα 

φυτό ώστε αυτό να γονιμοποιηθεί. Συνηθώς όμως αυτό το δεδομένο δεν είναι 
διαθέσιμο και έτσι παίρνουμε b=1. 

 
 
 
 

3.4.3. Ποικιλομορφία (diversity) 
 

H ποικιλομορφία της πολυκύτταρης ζωής στον πλανήτη δεν έχει υπολογιστεί με 
ακρίβεια αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι κυμαίνεται μεταξύ 2 και 100 εκατομμύρια. Η 
πλειοψηφία αυτών των ειδών είναι τα έντομα τα οποία είναι η κύρια ομάδα των 
επικονιαστών (υπάρχουν και ζώα και πουλιά και ερπετά τα οποία επικονιάζουν φυτά). 
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H ποικιλομορφία των εντόμων ακολουθεί το αναμενόμενο πρότυπο όπου αυξάνεται 
ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος. Ειδικά η ποικιλομορφία των μελισσών προτιμά όχι 
το τροπικό κλίμα, αλλά το μεσογειακό  [31]. Τα περισσότερα από τα υπόλοιπα έντομα 
προτιμούν το τροπικό κλίμα. 

Η ποικιλομορφία είναι σημαντική για την διατήρηση της οικολογίας του πλανήτη 
και όσο μεγαλύτερη είναι τόσο μεγαλύτερη ασφάλεια έχουμε αν κάποιοι επικονιαστές 
εξαφανιστούν. 

Ένας δείκτης ποικιλομορφίας είναι ένα μαθηματικό μέτρο της ποικιλίας των ειδών 
σε μια κοινότητα. Οι δείκτες αυτοί παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη 
σύνθεση της κοινότητας παρά απλώς για τον πλούτο των ειδών, δηλαδή τον αριθμό 
των ειδών στο σύστημα. Επίσης λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές αφθονίες των 
διαφορετικών ειδών. 

Ο δείκτης ποικιλομορφίας Shannon (H) χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό της 
ποικιλίας των ειδών και αντιπροσωπεύει τόσο την αφθονία όσο και την ομαλότητα των 
ειδών που υπάρχουν. 

Πρώτα υπολογίζεται το ποσοστό pi του είδους i σε σχέση με τον συνολικό αριθμό 
των ειδών και έπειτα πολλαπλασιάζεται με τον φυσικό λογάριθμο της αναλογίας 
αυτής. Το τελικό αποτέλεσμα είναι το αρνητικό άθροισμα όλων των γινομένων αυτών 
για όλα τα είδη (M. Beals, L. Gross, and S. Harrel, 2000) 
 
 

Η=− ∑ 𝑝 ∗ 𝑙𝑛 𝑝  
 

 
3.4.4. Δείκτης d’  

 
Ο δείκτης d' και ο  Η2 προτάθηκαν από τους Blüthgen et. all , 2006 οι οποίοι 

πρότειναν ως μέτρο ποικιλομορφίας την απόσταση Kullback-Leibler di 
 

di= ∑ 𝑝  𝑙𝑛  

 
 την οποία κανονικοποίησαν και όρισαν ως d'.  
 

di’  = 
 

 
 

 
Ο δείκτης αυτός προερχόμενος από τη θεωρία πληροφορίας ποσοτικοποιεί τη 

διαφορά  μεταξύ 2 κατανομών πιθανοτήτων [32].  
Έστω Α (aij) rxc ο πίνακας αλληλεπιδράσεων , όπου κάθε γραμμή 

αντιπροσωπεύει ένα φυτό και οι στήλες αντιπροσωπεύουν τα έντομα και κάθε κελί έχει 
τη συχνότητα της αλληλεπίδρασης.  Θεωρούμε τα αθροίσματα Αi  των σειρών του 
πίνακα και Αj τα αθροίσματα των στηλών του. Επίσης ως m ορίστηκε το συνολικό 
άθροισμα όλων των κελιών. 
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m= ∑ ∑ 𝑎  

 Αντί για τις συχνότητες aij θα μπορούσε να χρησιμοποιεί το ποσοστό του συνόλου m  
 

Pij=aij/m  ∑ ∑ 𝑝 =1 

 
Ορίστηκε ως P'ij η αναλογία του αριθμού των αλληλεπιδράσεων aij  σε σχέση με το 
συνολικό άθροισμα της σειράς Αi, δηλαδή σε σχέση με τον συνολικό αριθμό 
επικονιασμών του φυτού αυτού και ως qj το ποσοστό των αλληλεπιδράσεων του j σε 
σχέση με τον συνολικό αριθμό m , που ουσιαστικά είναι η πιθανότητα να 
αλληλεπιδράσει το συγκεκριμένο έντομο. 
 
 

pij’ = aij/Ai ∑ 𝑝 = 1  qj=Aj/m ∑ 𝑞 = 1  

 
Για να ποσοτικοποιήσουν την εξειδίκευση του i πρότειναν το di που σχετίζεται με την 
ποικιλομορφία Shannon ο οποίος όμως πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και την 
ποικιλομορφία των φυτών αλλά και τη διαθεσιμότητά τους. 
Έτσι ο παρακάτω δείκτης συγκρίνει την κατανομή των αλληλεπιδράσεων με κάθε φυτό 
Pij' σε σχέση με την ολική διαθεσιμότητα qj των επικονιαστών. 

Ο δείκτης αυτός έχει θεωρητικό μέγιστο το dmax = ln (m/Ai) και το θεωρητικό 
ελάχιστο είναι το 0 όταν Pij' = qj. Πιο ρεαλιστικά το dmin είναι λίγο πιο πάνω από το 0 
δεδομένου ότι τα p, q υπολογίζονται από διακριτές ακέραιες τιμές aij έτσι το dmin 
υπολογίζεται από συγκεκριμένο αλγόριθμο για κάθε πίνακα ξεχωριστά. 
Το d' παίρνει τιμές από 0-1 και μπορεί να ερμηνευτεί ως η απόκλιση των συχνοτήτων 
αλληλεπίδρασης από ένα μοντέλο το οποίο υποθέτει ότι όλα τα φυτά 
χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με τη διαθεσιμότητα τους.  
Η τιμή 0 δείχνει γενικό είδος ενώ το 1 δείχνει τέλεια εξειδίκευση [30]. Ο δείκτης αυτός 
αποδείχθηκε ευαίσθητος για τα σπάνια είδη τα οποία είτε τυχαίνει να επισκεφτούν ένα 
κοινό φυτό (που αυτό έχει ως αποτέλεσμα d’=0) ή ένα σπάνιο φυτό (το οποίο δίνει 
αποτέλεσμα d’=1). 
 

3.4.5. Ποικιλία συνεργατών (Partner diversity) 
Σε δίκτυο με βάρη δίνει την ποικιλομορφία Shannon του αριθμού των 
αλληλεπιδράσεων για τα είδη του συνόλου στο οποίο αναφέρεται (HL,LL) [51]. 

 
 

3.4.6. Δείκτης εξειδίκευσης για όλο το δίκτυο (Η2 ) 
 
Βασίζεται στην εντροπία Shannon η οποία στη δισδιάστατη μορφή της είναι 
 

H2= - ∑ ∑ (𝑝 ∗ 𝑙𝑛𝑝 ) 

 



41 

Ο δείκτης Η2 μειώνεται  όσο αυξάνεται η εξειδίκευση. Το μέτρο αυτό είναι 
συσχετισμένο με τον σταθμισμένο μέσο της απόστασης Kullback-Leibler αφού ισχύει  
 

<di>=<dj>=H2max-H2 
 
 
 Επίσης μπορεί να κανονικοποιηθεί για το διάστημα 0-1 (0- απόλυτη εξειδίκευση , 1- 
ακραία γενίκευση), αν είναι γνωστές οι H2min, H2max.  

Η Η2 μεγιστοποιείται όταν κάθε pij ισούται με την αναμενόμενη τιμή από έναν 
τυχαίο πίνακα αλληλεπιδράσεων qi, qj, τέτοιος ώστε  
 

H2max= - ∑ ∑ (𝑞 𝑞 ∗ 𝑙𝑛𝑞 𝑞 ) 

 
ενώ το θεωρητικό ελάχιστο μπορεί να είναι κοντά στο 0 και εξαρτάται από την 
αρχιτεκτονική του πίνακα. 
Έτσι ο βαθμός εξειδίκευσης υπολογίζεται ως η κανονικοποιημένη εντροπία ως εξής: 
 

H2’=  

 
 
με τιμές από  0 που δηλώνουν  τέλεια γενίκευση μέχρι το 1 που δηλώνει τέλεια 
εξειδίκευση. 
 
 

3.4.7. Σχέση μεταξύ di, H2 
 

Αποδεικνύεται ότι  ο βαθμός εξειδίκευσης όλου του δικτύου (που αντιστοιχεί 
στην απόκλιση της εντροπίας του δικτύου από τη μέγιστη τιμή του) ισούται με το 
σταθμισμένο άθροισμα της εξειδίκευσης των ειδών του. 
 
 

<di>=<dj>=H2max-H2 

 
Εφόσον δεν υπάρχει μεροληψία (bias)  τα μέτρα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και σε μικρούς αλλά αντιπροσωπευτικούς πίνακες. Η  ασυμμετρία του πίνακα δεν 
επηρεάζει το d'. Επίσης και τα 2 μέτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγκρίσεις 
μεταξύ 2 ειδών ή 2 δικτύων 
Υπάρχουν όμως και κάποια προβλήματα στους δείκτες αυτούς. Θεωρείται ότι τα 
έντομα μπορούν να μετακινηθούν και να έχουν πρόσβαση σε όλα τα φυτά με την ίδια 
πιθανότητα. Δεν λαμβάνουν υπόψη δηλαδή τους περιορισμούς ή τις προτιμήσεις των 
επικονιαστών. Επίσης δίνεται το ίδιο βάρος σε όλες τις αναλύσεις είτε πρόκειται για 
μεγάλο έντομο είτε για μικρή μέλισσα, είτε για μικρό φυτό με λίγο νέκταρ είτε για 
ολόκληρο δέντρο. Αυτό έχει σημασία γιατί ένα δέντρο λόγω της μεγάλης του 
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ανθοφορίας θα παράγει περισσότερο νέκταρ, άρα θα προσελκύει περισσότερους 
επικονιαστές. 
 

3.4.8. Ασυμμετρία δικτύου 
(Web asymmetry) 

 
Δείχνει το ισοζύγιο μεταξύ του πλήθους των 2 συνόλων του διμερούς δικτύου. 
Όπως έχουμε αναφέρει m είναι το πλήθος των εντόμων και n το πλήθος των φυτών. 
Η ασυμμετρία τότε ορίζεται ως: 
 

W =  

 
Όταν το W παίρνει θετικές τιμές  τότε έχουμε περισσότερα είδη χαμηλού τροφικού 
επιπέδου (φυτά) και όταν το W  παίρνει αρνητικές τιμές τότε επικρατούν τα είδη 
υψηλότερου τροφικού επιπέδου (έντομα) 
 
 

4. Σταθερότητα δικτύων επικονίασης 
 
 Η σταθερότητα στην οικολογία έχει ορισθεί με διάφορους τρόπους ώστε να 
αντικατοπτρίζει την ισορροπία, την ανθεκτικότητα (persistence), την επιμονή 
(resilience) και την ευρωστία (robustness) [51]. 
 Ο May το 1972 μέτρησε την τοπική σταθερότητα σε τροφικά δίκτυα όπου 
υπέθεσε ότι η κοινότητα πηγαίνει σε ένα σημειο ισορροπίας όταν όλοι οι πληθυσμοί 
έχουν σταθερές τιμές  [33], [51]. Η σταθερότητα αυτή δοκιμάζεται με μικρές 
διαταραχές. Αν όλα τα είδη επιστρέψουν στην ισορροπία τότε το σύστημα είναι 
σταθερό. Αν οι πληθυσμοί εξελίσσονται μακριά από τις τιμές της ισορροπίας τότε είναι 
μη σταθερό. Ο May χρησιμοποίησε πίνακες όπου τα είδη ενώθηκαν τυχαία και με 
τυχαία δύναμη αλληλεπίδρασης και έδειξε ότι η τοπική σταθερότητα μειώνεται με την 
πολυπλοκότητα (connectance), την ποικιλομορφία (diversity) και τη μέση ισχύ 
αλληλεπίδρασης α μεταξύ των ειδών και κατέληξε ότι ένα σύστημα είναι σταθερό αν 
ισχύει [51] 
 

C*n<  

 
  
Για τα αμοιβαίως επωφελούμενα δίκτυα υπάρχει θετική σχέση μεταξύ 
πολυπλοκότητας και σταθερότητας  [34],[51]. Επίσης οι ισχυρές αλληλεπιδράσεις ,η 
χαμηλή αρθρωτότητα και η υψηλή συνδεσιμότητα αυξάνουν την σταθερότητα των 
δικτύων αυτών  [35],[51]. 
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Η ανθεκτικότητα (persistence) δείχνει το ποσοστό των ειδών που 
εξακολουθούν να υπάρχουν όταν επιτυγχάνεται ισορροπία σε ένα σύστημα  [23],[51]. 
 Η διατήρηση της κοινότητας των φυτών μπορεί να επηρεαστεί από την απώλεια 
της ποικιλομορφίας των επικονιαστών της η οποία μπορεί να προκαλέσει μείωση του 
πληθυσμού των φυτών, ακόμα και εξαφανίσεις τους, που με τη σειρά τους ενδέχεται 
να επηρεάσει τη δομή και τη σύνθεση του δικτύου  [22],[51]. Για τον λόγο αυτό στα 
περισσότερα πραγματικά δίκτυα επικονίασης ο αριθμός των εντόμων είναι κατά πολύ 
μεγαλύτερος από αυτόν των φυτών αφού αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα του συστήματος [51]. 

 Όπως προείπαμε τα φυτά με μεγάλη διασπορά αλληλοεπιδρούν με λιγότερα 
και πιο εξειδικευμένα είδη επικονιαστών και τα φυτά χαμηλής διασποράς με πιο 
γενικούς. H διατήρηση ενός φυτού μπορεί να αυξηθεί και με την υψηλή ικανότητα 
διασποράς του [24],[51] Αντίστοιχα η ανθεκτικότητα των επικονιαστών αυξάνει με την 
συνδεσιμότητα και την εμφώλευση. Τα δίκτυα με μεγάλες τιμές των δεικτών αυτών 
μπορούν να ανακάμψουν ευκολότερα από μια διαταραχή  [51],[34]. Εκτός από τα 
παραπάνω έχει αποδειχθεί ότι η αρθρωτότητα μειώνει την διατήρηση.  
 Η διατήρηση όμως μπορεί να αυξηθεί από την υψηλή επικάλυψη με άλλα είδη  
[24]. Μια άμεση θετική επίδραση μπορεί να υπάρχει ανάμεσα σε φυτά που 
αλληλοεπιδρούν με τους ίδιους επικονιαστές δεδομένου ότι η ανθεκτικότητα κάποιου 
φυτού μπορεί να αυξήσει την διατήρηση των επικονιαστών και έτσι να διατηρηθεί η 
επικονίαση στα άλλα φυτά [51]. 

Η επανισορροποιητική ικανότητα (Resilience) είναι ο χρόνος επαναφοράς ενός 
συστήματος στη σταθερή του κατάσταση μετά από μια διαταραχή. Δηλαδή 
αντιπροσωπεύει την ταχύτητα με την οποία η κοινότητα επιστρέφει στην ισορροπία 
μετά από κάποια διαταραχή [51]. 
 Είδαμε ότι τα δίκτυα επικονίασης περιέχουν από πλήρως εξειδικευμένα είδη ως 
πλήρως γενικά (ενθετότητα) . Η ενθετότητα σε μερικές μελέτες έδειξε ότι αυξάνει τη 
σταθερότητα  [22], [51], ενώ σε άλλες  ότι οι ένθετες κοινότητες έχουν μικρότερη 
ελαστικότητα σε σχέση με τα τυχαία δίκτυα  [23],[51]. Επίσης η αφθονία των 
σπανιότερων ειδών έδειξε να συνδέεται άμεσα με την ελαστικότητα της κοινότητας και 
γενικά η βιοποικιλότητα φαίνεται ότι μειώνει την ελαστικότητα του συστήματος στις 
διαταραχές   [22],[51]. 
 Στα αμοιβαίως επωφελούμενα συστήματα έχουμε μια ανταλλαγή μεταξύ 
ελαστικότητας και  τοπικής σταθερότητας. Οι μικρές κοινότητες ανακτούν γρήγορα τη 
σταθερότητά τους μετά από μια διαταραχή αλλά επειδή η διαταραχή αυτή μένει τοπικά 
επηρεάζει περισσότερα είδη. Από την άλλη οι μεγάλες κοινότητες έχουν μεγαλύτερο 
χρόνο επαναφοράς (μικρότερη resilience) αλλά μόνο λίγα είδη θα επηρεαστούν από 
τη διαταραχή [36],[51]. Η κλιματική αλλαγή προκαλεί πολλαπλές απώλειες στις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ειδών. Για να διατηρηθεί η ποικιλομορφία θα πρέπει να 
υπάρχει μεγάλος αριθμός υποκοινοτήτων έτσι ώστε αν συμβεί μια διαταραχή να 
μπορέσει αυτή να διασπαρθεί σε όλο το δίκτυο χωρίς να έχουμε πολλές απώλειες 
ειδών σε κάθε υποδίκτυο. Έτσι να παραμείνει η τοπική ποικιλομορφία και σταδιακά το 
σύστημα να επανέλθει στην ισορροπία [37]. 
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Η ευρωστία (Robustness) στα μονομερή δίκτυα προσδιορίζεται από τον 
υπολογισμό του ποσοστού των κόμβων που πρέπει να αφαιρεθεί για να διαχωριστεί 
το δίκτυο σε 2 μέρη. Στα διμερή όμως ο κατακερματισμός σε 2 μέρη δεν έχει τόσο 
νόημα. Γι αυτό η ευρωστία αυτών των δικτύων υπολογίζεται από το ποσοστό των 
δευτερογενών εξαφανίσεων που ακολουθούνται από τις πρωτογενείς εξαφανίσεις. 
Αυτή η προσέγγιση υποθέτει ότι ένα είδος εξαφανίζεται δευτερογενώς ως αποτέλεσμα 
της εξαφάνισης όλων των αλληλεπιδράσεών του [51].  
 Ο δείκτης μετράει την επιφάνεια κάτω από την καμπύλη της 2ης εξαφάνισης . 
Η καμπύλη αυτή (Memmott, 2004) βασίζεται στο γεγονός ότι αν ένα δεδομένο κλάσμα 
των επικονιαστών εξαφανιστεί τότε θα εξαφανιστούν και κάποια από τα φυτά τα οποία 
επικονιάζονται από τα έντομα αυτά  [51],[38]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχ. 15 – Αλληλουχία εξαφάνισης ειδών Η καμπύλη αυτή δείχνει την εξάρτηση 
του ποσοστού των ειδών ενός συνόλου (π.χ. επικονιαστές) από το ποσοστό 

των ειδών του άλλου συνόλου (φυτά) που εξαφανίζονται με τυχαία 
αλληλουχία  (Memmott et al. 2004)[51] 

 
 

Ως επέκταση της καμπύλης αυτής κατασκευάστηκε ένα ποσοτικό μέτρο R που 
ορίζεται ως η επιφάνεια κάτω από την καμπύλη εξαφάνισης. Το R=1 αντιστοιχεί σε 
μια καμπύλη που μειώνεται ήπια μέχρι το σημείο να έχουν εξαφανιστεί σχεδόν όλα τα 
είδη των εντόμων. Αυτό είναι σύμφωνο με τη λογική ότι τα περισσότερα είδη φυτών 
επιβιώνουν ακόμα και αν έχει εξαφανιστεί ένα μεγάλο κλάσμα εντόμων, όταν το 
σύστημα είναι ισχυρό.  Αν R=0 τότε έχουμε απότομη μείωση της καμπύλης ακόμα και 
όταν έχει εξαφανιστεί 1 μόνο είδος. Τότε έχουμε ένα εύθραυστο σύστημα στο οποίο 
τα φυτά χάνουν όλες τις αλληλεπιδράσεις όταν εξαφανίζεται ένα έντομο και στη 
συνέχεια εξαφανίζονται και αυτά [51]. 

Ένα εύρωστο δίκτυο επιτρέπει το μεγαλύτερο ποσοστό των ειδών (έντομα ή φυτά) 
να παραμείνει ζωντανό αν έρθει αντιμέτωπο με συνεχή εξαφάνιση του άλλου είδους. 
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Μελέτη έχει δείξει ότι οι κοινότητες σχεδόν ποτέ δεν καταρρέουν για εξαφανίσεις ειδών 
κάτω του 20%  [39],[51]. 

H ευρωστία των δικτύων επικονίασης χωρίζεται σε ευρωστία των εντόμων 
(robustness HL) που δηλώνει την ανθεκτικότητα των εντόμων όταν αρχίζουν να 
εξαφανίζονται φυτά και την ευρωστία των φυτών (robustness LL) σε περίπτωση που 
εξαφανιστούν έντομα. 
 Αν οι εξαφανίσεις των ειδών γίνουν τυχαία τότε τα δίκτυα εμφανίζουν μεγάλη 
ανθεκτικότητα  [39]. Όταν όμως εξαφανιστούν πρώτα τα γενικά είδη τότε τα συστήματα 
απομακρύνονται από την ισορροπία και εμφανίζουν πολύ χαμηλότερη ευρωστία  [24]. 
 Μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα δίκτυα επικονίασης έχουν 
μεγάλη ανθεκτικότητα λόγω της ασυμμετρίας τους στις διαστάσεις (τα έντομα είναι 
πάντα περισσότερα από τα φυτά) [51]. Αν υπάρχει μεγάλη συνδεσιμότητα 
(connectance) τότε οι απόψεις διίστανται. Κάποιοι  αναφέρουν ότι αν υπάρχει μεγάλη 
συνδεσιμότητα τότε το δίκτυο είναι ανθεκτικό μόνο αν υπάρξουν λίγες εξαφανίσεις  
[40]. Υπάρχει όμως και ο αντίλογος που λέει ότι η ευρωστία  αυξάνει με την αύξηση 
της συνδεσιμότητας  [41],[51]. Σε αυτό που συμφωνούν οι περισσότεροι είναι ότι τα 
δίκτυα αυτά είναι αρκετά σταθερά λόγω της ένθετης δομής τους. Επίσης πολλές 
μελέτες με προσομοιώσεις έδειξαν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της κατανομής των 
βαθμών και της ευρωστίας  [42],[51]. Η διαδικασία εξαφάνισης των ειδών όμως παίζει 
πολύ σημαντικό ρόλο. Αν πρώτα εξαφανιστούν τα είδη με χαμηλό βαθμό (degree) τότε 
το δίκτυο παρουσιάζει μεγαλύτερη σταθερότητα από την περίπτωση που πρώτα 
εξαφανιστούν τα είδη με πολλές αλληλεπιδράσεις. Μία αισιόδοξη μελέτη αναφέρει ότι 
άσχετα με τη σειρά εξαφάνισης κανένα σενάριο δεν καταλήγει στην κατάρρευση του 
δικτύου  [27].  
 Εκτός όμως από τις ολικές εξαφανίσεις ειδών υπάρχουν και οι τοπικές στις 
οποίες τα είδη μπορεί να επιστρέψουν στην αρχική κοινότητα. Οι κοινότητες των 
επικονιαστών ανταποκρίνονται στις τοπικές εξαφανίσεις (σε σύγκριση με τις ολικές), 
με χαμηλότερη απώλεια της βιοποικιλότητας και μικρότερη διακύμανση στις 
τοπολογικές ιδιότητες του δικτύου [51]. Οι κοινωνίες στις οποίες όλα τα είδη 
επέστρεψαν είχαν 60% μεγαλύτερη συνδεσιμότητα (cοnnectance) και εμφώλευση 
από το μέσο όρο [51]. Οι μικρότερες κοινότητες χρειάζονται μεγαλύτερες τιμές 
connectance και εμφώλευση σε σχέση με τις μεγαλύτερες για να επιστρέψουν στην 
αρχική τους κατάσταση. Τέλος αν αφαιρεθούν τα είδη με μεγαλύτερο βαθμό 
συνδεσιμότητας μπορούν πιο εύκολα να επιστρέψουν αφού έχουν περισσότερες 
αλληλεπιδράσεις που τους επιτρέπουν την επανείσοδο  [51],[39]. 
 Εκτός όμως από την εξαφάνιση των ειδών  μπορεί να έχουμε και εξαφάνιση 
μιας σύνδεσης λόγω αδυναμίας του επικονιαστή να προσεγγίσει το φυτό. Αυτό το 
σενάριο θεωρείται πιθανό  [41],[51] ίσως και πιο πιθανό από την εξαφάνιση ειδών. Η 
απώλεια όμως των συνδέσεων δείχνει την εξάρτηση της ευρωστίας από την 
ασυμμετρία του δικτύου [51].  
 Έχει αποδειχθεί ότι τα αμοιβαίως επωφελούμενα δίκτυα έχουν αυξημένη 
σχετική εμφώλευση  (nestedness)    [42]. Η σχετική εμφώλευση είναι ο δείκτης που 
μετρά πόσο ένθετο είναι ένα δίκτυο σε σχέση με τη μέση αναμενόμενη τιμή για ένα 
τυχαίο δίκτυο [51].  
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 Η εμφώλευση και η truncated power law κατανομή των βαθμών είναι 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα των δικτύων επικονιαστών και δηλώνουν υψηλή 
εσωτερική οργάνωση [51]. Επίσης έχει δειχθεί  [43] ότι δεν είναι εντελώς ανεξάρτητα 
μεταξύ τους. Όταν πλησιάζουμε την  τέλεια εμφώλευση υπάρχει μια άμεση σχέση 
μεταξύ της κατανομής του βαθμού και του εμφωλευμένου προτύπου των 
αλληλεπιδράσεων (Medan, 2007). Επίσης η εμφώλευση καθορίζεται κυρίως από την 
κατανομή των βαθμών [51], [19]. 
 Η εμφώλευση πιστεύεται ότι μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον ανταγωνισμό και 
να αυξήσει την βιοποικιλότητα  [19],[51] γιατί ενισχύει τον αριθμό των ειδών που 
μπορούν να συνυπάρξουν. Όταν ένα νέο είδος εισέρχεται στο δίκτυο θα βιώσει τον 
μικρότερο ανταγωνισμό και κατά συνέπεια θα είναι πιο πιθανό να ενσωματωθεί αν 
αλληλοεπιδρά με τα πιο γενικά είδη  [44],[51]. 
 Αν έχουμε απώλειες φυσικού περιβάλλοντος από φυσική ή ανθρωπογενή 
καταστροφή τότε η ύπαρξη μεγάλης ενθετότητας αυξάνει την ευρωστία σε περίπτωση 
εξαφάνισης ειδών (λόγω έλλειψης τροφής) αλλά επίσης μπορεί να αυξήσει και την 
ταχύτητα με την οποία το σύστημα θα επιστρέψει στην ισορροπία. Επίσης η 
ενθετότητα μπορεί να μεγιστοποιήσει την αφθονία και να δώσει μεγαλύτερη ευελιξία 
στο σύστημα όταν υπάρχουν περιβαλλοντικές διαταραχές. Οι ένθετες κοινότητες  
τείνουν να εμφανίζουν μόνο 1 σημείο κατάρρευσης που περιλαμβάνει τη εξαφάνιση 
του συνόλου της κοινότητας [51]. 
 Οι περισσότεροι μελετητές συμφωνούν ότι η υψηλή εμφώλευση αυξάνει την 
ικανότητα του πληθυσμού των επικονιαστών να συνεχίσει κάτω από σκληρές 
συνθήκες  [34],[51], αλλά υπάρχει και ο αντίλογος από θεωρητικές μελέτες ή 
προσομοιώσεις που δείχνει ότι οι ένθετες κοινότητες είναι εγγενώς λιγότερο σταθερές  
[23], [8],[51] έχουν αρνητική επίδραση στην ανθεκτικότητα του δικτύου και δίνουν 
μικρή ελαστικότητα στις διαταραχές  [45],[51].  
 
 

5. Σκοπός εργασίας και ερωτήματα 
 

Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό να διερευνήσει την ευρωστία των δικτύων 
επικονίασης και από τι αυτή επηρεάζεται.  

Από την βιβλιογραφία είδαμε ότι κάποιοι δείκτες και η τοπολογία τους μπορεί 
να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την σταθερότητα του δικτύου. Ο πρώτος στόχος 
λοιπόν είναι να δούμε αν στα πραγματικά δίκτυα η σταθερότητα εξαρτάται από τους 
δείκτες που ειδάμε στη βιβλιογραφία. 

 Επίσης θέλουμε να ελέγξουμε την κατανομή που ακολουθούν οι βαθμοί των 
δικτύων αυτών και πόσο αυτή έχει σχέση με την σταθερότητα του δικτύου. 

 Τέλος θέλουμε να αναπτύξουμε ένα μοντέλο πρόβλεψης της ανθεκτικότητας των 
εντόμων και των φυτών από τους δείκτες που είδαμε για τα διμερή δίκτυα. 
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6. Υλικά και μέθοδοι 
 

Για να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα χρησιμοποιήσαμε 35 δίκτυα  
επικονίασης με βάρη από το web of life. Τα δεδομένα εισήχθησαν στην R οπου έγινε 
η επεξεργασία των δεδομένων και οι στατιστικές συσχετίσεις και έλεγχοι. Επίσης 
χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS για την εξαγωγή συγκεκριμένων πινάκων και 
γραφημάτων. 

Για να βρούμε ένα πολλαπλό γραμμικό μοντέλο πρόβλεψης για τον υπολογισμό 
της ευρωστίας των φυτών και των εντόμων παραθέτουμε την διαδικασία για την 
εύρεση του καλύτερου μοντέλου, όπως και τις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν 
για να μπορέσει να εφαρμοστεί σωστά στα δεδομένα μας. 
 
 
 
 
 

6.1. Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση  

Είναι πολύ χρήσιμη μέθοδος για την πρόβλεψη μιας εξαρτημένης μεταβλητής Y 
έχοντας ένα διάνυσμα από ανεξάρτητες μεταβλητές Χ=(X , X , … . . , X ). Τότε η 

παλινδρόμηση έχει τη μορφή 
Y=β ,β X ,…….,, β X + ε. 

Οι συντελεστές β  δείχνουν την σχέση που έχει το X  με το Y. Ερμηνεύουμε το β  ως 

τη μέση επίδραση που έχει στο Y η αύξηση του X  κατά μία μονάδα, εφόσον οι άλλες 

μεταβλητές X  παραμείνουν σταθερές.  

Όπως και στην απλή γραμμική παλινδρόμηση έτσι και εδώ κάνουμε εκτίμηση των 
συντελεστών: 

y = β + β X +……+β X  

Επιλέγουμε εκείνα τα β  που ελαχιστοποιούν το άθροισμα των τετραγώνων των 
καταλοίπων: 

RSS=∑ (y − y )  
 
 

 
Στην απλή γραμμική παλινδρόμηση για να δούμε αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των 
Χ,Υ κάνουμε έλεγχο υπόθεσης για το 𝛽 = 0.Εδώ έχουμε p ανεξάρτητες μεταβλητές. 
Άρα, πρέπει να ελέγξουμε την υπόθεση: 

H : β = β = ⋯ … . = β = 0 έναντι της εναλλακτικής 

 H :Τουλάχιστον ένα από τα β  δεν είναι μηδέν.  

 
Για το τεστ αυτό χρησιμοποιούμε το F στατιστικό  
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F=
( )/

/( )
 

 
Όπου: TSS=∑(y − y)   και RSS=∑(y − y )  

 
Όταν η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται το F περιμένουμε να βγει >1, ενώ αν δεν 

υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των X ,Y τότε το F παίρνει τιμές κοντά στο 1. Όμως πόσο 

μεγάλο πρέπει να είναι το F ώστε να απορρίψουμε την H  και έτσι να συμπεράνουμε 
ότι υπάρχει συσχέτιση; Αυτό εξαρτάται από τα n,p. Όταν το n είναι μεγάλο αρκεί το F 
να είναι λίγο μεγαλύτερο του 1 ώστε με ασφάλεια να απορρίψουμε την H .Όταν όμως 
το n είναι μικρό το F πρέπει να είναι αρκετά μεγαλύτερο του 1.  
Όλα τα στατιστικά προγράμματα στις εκτιμήσεις των παραμέτρων δίνουν τις τιμές 
τους, τα τυπικά σφάλματα, την τιμή του στατιστικού και το p-value.  
Όταν το p-value είναι <0,05 τότε ο αντίστοιχος συντελεστής είναι στατιστικά 
σημαντικός και άρα πρέπει να υπάρχει στο μοντέλο. Έχοντας λοιπόν τα p-value για 
κάθε συντελεστή γιατί είναι σημαντικό να υπολογίσουμε το συνολικό F στατιστικό; 
Εξάλλου φαίνεται ότι όταν κάποιο p-value είναι πολύ μικρό τότε ο αντίστοιχος 
συντελεστής θα είναι σημαντικός και θα συσχετίζεται με το Y. Όμως αυτό δεν συμβαίνει 
αν έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό ανεξάρτητων μεταβλητών.  
Αν υποθέσουμε ότι έχουμε p=100 και η H : β = β =….=β = 0 είναι αληθής τότε 
καμία μεταβλητή δεν πρέπει να υπάρχει μέσα στο μοντέλο μας. Όμως, σ’αυτή την 
περίπτωση περίπου το 5% των p-values θα είναι μικρότερο του 0,05 λόγω τυχαιότητας 
Άρα, περιμένουμε να δούμε περίπου 5 μικρά p-values ακόμα και αν δεν υπάρχει 
συσχέτιση μεταξύ των X  και Y.  
Βέβαια ούτε το συνολικό στατιστικό F έχει εξαλείψει το πρόβλημα της αποδοχής ή της 
απόρριψης λόγω τυχαιότητας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εμφανίζεται όταν το p είναι 
αρκετά μεγάλο σε σχέση με το n (μέγεθος δείγματος). Όταν p>n τότε δεν μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων, αλλά άλλες μεθόδους όπως 
το forward selection [46]  

Αν με το F στατιστικό του προηγούμενου βήματος αποφανθούμε ότι έστω και 
ένας συντελεστής είναι στατιστικά σημαντικός, το επόμενο βήμα είναι να τον/τους 
βρούμε.  
Η διαδικασία εύρεσης των σημαντικών μεταβλητών ονομάζεται επιλογή μεταβλητών 
(variable selection). 
Ιδανικά θα πρέπει να μελετήσουμε όλα τα πιθανά μοντέλα και να τα εκτιμήσουμε. Αν 
έχουμε π.χ. p=2 τότε έχουμε τέσσερα πιθανά μοντέλα: 
α) Μοντέλο μόνο με το β , δηλαδή χωρίς μεταβλητές  
β) Μοντέλο μόνο με την X  
γ) Μοντέλο μόνο με την X  
δ) Μοντέλο που να περιέχει και τη X  και  τη X  
Έπειτα για να συγκρίνουμε τα μοντέλα χρησιμοποιούμε ένα από τα κριτήρια AIC,BIC 
ή το προσαρμοσμένο R   [46] 
 



49 

AIC  
Το Akaike’s information criterion είναι ένα στατιστικό μέτρο για την καλή εφαρμογή 
ενός μοντέλου.  
Όσο μικρότερο το AIC τόσο καλύτερη η προσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα. 
 
BIC   
Το Bayesian information criterion είναι ένα κριτήριο παρόμοιο με το AIC. Όσο πιο 
μικρό το BIC τόσο καλύτερη προσαρμογή. 
 
R  
Το 𝑅 δηλώνει το ποσοστό της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής που μπορεί 
να ερμηνευτεί από τη διακύμανση των ανεξάρτητων μεταβλητών. Όσο μεγαλύτερο, 
τόσο καλύτερη προσαρμογή του μοντέλου. 
 
Είδαμε ότι αν έχουμε 2 μεταβλητές τότε υπάρχουν 4 πιθανά μοντέλα τα οποία 
μπορούμε να συγκρίνουμε. Όσο αυξάνει ο αριθμός των μεταβλητών κατανοούμε ότι 
εκθετικά αυξάνει και ο αριθμός των μοντέλων που πρέπει να ελεγξουμε και να 
συγκρίνουμε. Ο αριθμός των μοντέλων με p μεταβλητές είναι 2 , κάτι που είναι σχεδόν 
απαγορευτικό  για μοντέλα με πολλες  μεταβλητές. 
 
Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκαν 3 κλασσικές προσεγγίσεις για την διαδικασία αυτή: 
 

i) Προς τα εμπρός επιλογή (Forward selection) 

Ξεκινάμε με το μοντέλο χωρίς μεταβλητές (null model). Έπειτα κάνουμε p απλές 
γραμμικές παλινδρομήσεις και προσθέτουμε στο “άδειο” μοντέλο αυτήν που έχει το 
μικρότερο RSS. Έπειτα προσθέτουμε στο μοντέλο την μεταβλητή που δίνει το 
χαμηλότερο RSS για το νέο μοντέλο με τις 2 μεταβλητές. Αυτή η διαδικασία 
επαναλαμβάνεται μέχρι να ικανοποιηθεί το όριο το οποίο θέτει ο κάθε ερευνητής.  
 

ii)  Προς τα πίσω επιλογή (backward selection) 

Ξεκινάμε με όλες τις μεταβλητές στο μοντέλο και αφαιρούμε αυτήν που έχει το 
μεγαλύτερο p-value. Προκύπτει ένα μοντέλο με p-1 μεταβλητές. Μετά τον έλεγχο του 
2ου μοντέλου αφαιρούμε πάλι την μεταβλητή με το μεγαλύτερο p-value (δηλαδή αυτή 
που είναι το λιγότερο στατιστικά σημαντική για το μοντέλο μας). Η διαδικασία αυτή 
σταματά όταν όλες οι μεταβλητές έχουν p-value κάτω από ένα όριο που θέτει ο 
ερευνητής.  
 

iii) Ανάμικτη επιλογή (Mixed selection)  

Είναι ένας συνδυασμός των 2 προηγούμενων διαδικασιών. Ξεκινάμε με το “άδειο” 
μοντέλο και προσθέτουμε τη μεταβλητή που δίνει την καλύτερη προσαρμογή. 
Συνεχίζουμε να προσθέτουμε μία μία τις μεταβλητές. Αν κάποια στιγμή όμως το p-
value για κάποια μεταβλητή ανέβει πάνω από κάποιο όριο, τότε αφαιρούμε τη 
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μεταβλητή αυτή από το μοντέλο. Συνεχίζουμε αυτή την μπρος-πίσω επιλογή μέχρι 
όλες οι μεταβλητές να έχουν ένα ικανοποιητικά χαμηλό p-value και αυτές που έχουμε 
βγάλει από το μοντέλο να έχουν μεγάλο p-value αν προστεθούν σαυτό. 
Η προς τα πίσω επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν p<n, ενώ η προς τα 
εμπρός σε κάθε περίπτωση, αλλά μπορεί να συμπεριλάβει μεταβλητές που αργότερα 
θα πρέπει να βγουν. Η ανάμικτη επιλογή λύνει το συγκεκριμένο πρόβλημα.  
 
Στην απλή γραμμική παλινδρόμηση το R  είναι το τετράγωνο της συσχέτισης των X,Y. 

Στην πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση το R  ισούται με το COV(Y,Y)2 δηλαδή το 
τετράγωνο της συσχέτισης μεταξύ της Y και του μοντέλου εκτίμησης. Το 
προσαρμοσμένο μοντέλο είναι αυτό που μεγιστοποιεί αυτή την συσχέτιση ανάμεσα σε 
όλα τα πιθανά γραμμικά μοντέλα. Το R  πάντα αυξάνεται όταν προσθέτουμε και άλλες 
μεταβλητές στο μοντέλο, ακόμα και αν αυτές έχουν ελάχιστη επίδραση στην Y. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι όταν προσθέτουμε ακόμα μια μεταβλητή στις εξισώσεις των 
ελαχίστων τετραγώνων επιτρέπει σε μας να προσαρμόσουμε τα δεδομένα μας με 
μεγαλύτερη ακρίβεια.  

Επίσης το RSE=  έχει ένδειξη της καλής προσαρμογής. Αν έχουμε όμως πολλές 

μεταβλητές μπορεί να αυξηθεί το RSE ακόμα και αν μειωθεί το RSS.  
Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι χρειάζονται πολλά στατιστικά μεγέθη για να 
αποφανθούμε για την καλή προσαρμογή του μοντέλου και βέβαια μια γραφική 
απεικόνιση είναι πάντα βοηθητική, ιδίως αν τελικά το καλύτερο μοντέλο δεν είναι 
γραμμικό και πρέπει να αλλάξουμε το αρχικό σκεπτικό μας  [46] 
 
 

 
6.2. Υποθέσεις πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης 
1) Η εξαρτημένη μεταβλητή είναι συνεχής 
2) Οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι συνεχείς 
3) Η σχέση μεταξυ των Y και Xi είναι γραμμική 
4) Οι παρατηρήσεις είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους 
5) Οι ανεξάρτητες μεταβλητές δεν είναι υψηλά συσχετιζόμενες μεταξύ τους (δεν 

υπάρχει πολλυσυγγραμικότητα) 
6) Τα σφάλματα ακολουθούν κανονική κατανομή 
7) Για κάθε τιμή των Xi η διακύμανση του σφάλματος πρέπει να παραμένει 

σταθερή (να έχουμε δηλαδή ομοσκεδαστικότητα) 
8) Για να έχουμε ακριβή αποτελέσματα από το μοντέλο θα πρέπει για κάθε 

ανεξάρτητη μεταβλητή που αυτό περιέχει να έχουμε 5 παρατηρήσεις. Δηλαδή 
αν έχουμε 4 ανεξάρτητες μεταβλητές χρειάζονται τουλάχιστον 4*5= 20 
παρατηρήσεις. 

Στην εργασία αυτή θέλουμε να προβλέψουμε  την ευρωστία του δικτύου (των 
εντόμων και των φυτών) συναρτήσει των άλλων δεικτών του δικτύου.  
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Οι παρατηρήσεις μας αφορούν δίκτυα επικονιαστών σε διαφορετικά μέρη και σε 
διαφορετικές χρονικές στιγμές, άρα όλες οι μεταβλητές μας είναι ανεξάρτητες και 
επιπλέον είναι και συνεχείς. 

Για να ελέγξουμε την κανονικότητα των σφαλμάτων κάνουμε το ιστόγραμμά 
τους και ένα PP plot στο οποίο οι περισσότερες παρατηρήσεις πρέπει να είναι πάνω 
ή κοντά στη διαγώνιο. 

Το διάγραμμα των σφαλμάτων ως προς τις εκτιμώμενες τιμές του Υ (από το 
μοντέλο μας) μας δίνει πληροφορίες για την αμεροληψία και την ομοσκεδαστικότητα. 
Για να έχουμε αμεροληψία (unbias) θα πρέπει τα σφάλματα να έχουν μέση τιμή 0 για 
κάθε λεπτή κάθετη γραμμή στο διάγραμμα. Για να έχουμε ομοσκεδαστικότητα θα 
πρέπει η έκταση των σφαλμάτων να είναι ίδια σε κάθε λεπτή κάθετη γραμμή. 
 

 
Σχ.16  Αμεροληψία και ομοσκεδαστικότητα σε διαγράμματα σφαλμάτων 

 (Steve Jost, 2016) 
Στο σχήμα 16 βλέπουμε τις περιπτώσεις που έχουμε μεροληψία (bias) και 
ετεροσκεδαστικότητα (heteroscedasticity) και πως μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα 
προβλήματα αυτά από τα διαγράμματα των καταλοίπων. 
 
 

7. Αποτελέσματα 
 

7.1. Τα φυτά ή τα έντομα έχουν μεγαλύτερη ευρωστία; 
 
Αρχικά θέλαμε να εξετάσουμε αν τα φυτά ή τα έντομα έχουν την μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα και όπως φαίνεται από το σχήμα τα έντομα (HL) έχουν πάντα 
μεγαλύτερη ευρωστία αφού η γραφική παράσταση της ευρωστίας των 
εντόμων είναι πάντα επάνω από αυτή των φυτών (LL), άσχετα τα το πλήθος 
των ειδών στο δίκτυο. 
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Σχ.17  Η μέση ευρωστία των εντόμων και των φυτών ανάλογα με το συνολικό πλήθος 
των ειδών. 

 
Το επόμενο ερώτημα είναι αν ο μέσος αριθμός των ειδών επηρεάζει την 

ανθεκτικότητα. Στα σχήματα 18 και 19 παρατηρούμε ότι η ευρωστία των εντόμων και 
των φυτών γίνεται μέγιστη όταν ο μέσος αριθμός τους είναι μικρός. Όταν ο μέσος 
αριθμός των εντόμων γίνεται μέγιστος τότε έχουμε μέτρια ανθεκτικότητα εντόμων αλλά 
πολύ χαμηλή ανθεκτικότητα φυτών. 
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Σχ. 18 Μέσος αριθμός των ειδών κάθε συνόλου σε σχέση με την ευρωστία των 

εντόμων 
 

 

 
 

Σχ. 19 Μέσος αριθμός των ειδών κάθε συνόλου σε σχέση με την ευρωστία των 
φυτών 

 
 

7.2. Γραμμικές συσχετίσεις μεταξύ της ευρωστίας εντόμων και φυτών και 
των δεικτών του δικτύου 

 
Στους πίνακες 2 και 3 έχουμε τοποθετήσει μόνο τις στατιστικά σημαντικές γραμμικές 
εξαρτήσεις. Με ένα * είναι οι συσχετίσεις σημαντικές σε επίπεδο 95%, ενώ με 2 ** σε 
επίπεδο 99% 
 
 

Πίνακας 2. Συσχετίσεις Pearson για την ευρωστία των εντόμων 
 

Δείκτες δικτύων Pearson correlations για την ευρωστία των 
εντόμων (robustness High Level) 

Pearson value                        p - value 
 
cluster.coefficient.HL 

0.531 ** 
 

0.001 

 
weighted.cluster.coefficient.HL 

0,877** 0.000 

 0,574** 0.000 
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weighted.cluster.coefficient.LL 
 
niche.overlap.LL 

0.399* 0.017 

 
togetherness.HL 

0.405* 0.016 

 
togetherness.LL 

0.496* 0.002 

C.score.HL -0.432** 0.009 
C.score.LL - 0.569* 0.000 
robustness.LL 0.440* 0.008 
partner.diversity.LL 0.468** 0.005 
connectance 0.498** 0.002 
webasymmetry 0.559** 0.000 
number_of_compartments -0.425* 0.011 
cluster_coefficient 0.526** 0.001 
nestedness 0.369* 0.029 
weighted_NODF 0.461** 0.005 
H2 -0.535** 0.001 
modularity -0.582** 0.000 

 
Από τον πίνακα 2 συμπεραίνουμε ότι η ευρωστία των εντόμων 
Α) έχει θετική γραμμική συσχέτιση με 

1) τον συντελεστή ομαδοποίησης των εντόμων αλλά και με τον ίδιο 
συντελεστή λαμβάνοντας υπόψη τα βάρη, δηλαδή ο σχηματισμός 
τετραγώνων  (όπως είδαμε στην παράγραφο 3.2.1) ευνοεί την ευρωστία 
των εντόμων 

2) την επικάλυψη των φυτών. Δηλαδή τα φυτά επικαλύπτονται όσον αφορά 
την επικονίαση τους, άρα έχουν κοινούς επικονιαστές. Αυτό σημαίνει ότι 
τα έντομα δεν ανταγωνίζονται για την τροφή τους αλλά συνυπάρχουν και 
συν εκμεταλλεύονται όλες τις πηγές, με συνέπεια αυτό να τα καθιστά πιο 
ισχυρά σε περίπτωση εξαφάνισης ενός είδους φυτού. 

3) την σύμπνοια φυτών και εντόμων. Δηλαδή τα είδη έχουν απαιτήσεις για 
κοινούς πόρους (τα έντομα επισκέπτονται τα ίδια φυτά και τα φυτά 
επικονιάζονται από τα ίδια έντομα) και τα παρόμοια χαρακτηριστικά των 
ειδών υπερτερούν της ανταγωνιστικότητας μεταξύ τους. Όσο μειώνεται 
η ανταγωνιστικότητα μεταξύ των ειδών (όπως είδαμε και στο 
συμπέρασμα 2) αυξάνεται η ανθεκτικότητα των εντόμων 

4) την ευρωστία των φυτών. Αυτό είναι λογικό αν σκεφτούμε ότι ευρωστία 
των εντόμων σημαίνει αντοχή στην εξαφάνιση των φυτών. Αν τα φυτά 
έχουν ανθεκτικότητα αυτό συνεπάγεται ότι θα έχουν και τα έντομα. 

5) Την ποικιλομορφία των φυτών. Επίσης ένα λογικό αποτέλεσμα αν 
σκεφτούμε ότι όταν τα φυτά έχουν μεγάλη ποικιλομορφία τότε τα έντομα 
έχουν πολλές επιλογές για τροφή , άρα μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. 
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6) Την συνδεσιμότητα. Γενικά τα δίκτυα επικονίασης έχουν μικρό ποσοστό 
αλληλεπιδράσεων και στην μελέτη μας φαίνεται ότι η αύξηση του 
ποσοστού αυτού αυξάνει και την ευρωστία των εντόμων 

7) Την ασυμμετρία του δικτύου. Μεγάλη ασυμμετρία σημαίνει ότι έχουμε 
περισσότερα φυτά από ότι έντομα. Άρα όσο μεγαλώνει το πλήθος των 
φυτών αυξάνει η ευρωστία των επικονιαστών τους. 

8) Την εμφώλευση (δυαδική αλλά και με βάρη). Όσο περισσότερο οι ειδικοί 
αλληλοεπιδρούν με τους γενικούς τόσο φαίνεται ότι αυξάνει η 
ανθεκτικότητα των εντόμων. 

 
Β) έχει αρνητική γραμμική συσχέτιση με: 

1) την αμοιβαία αποφυγή και των εντόμων και των φυτών. Δηλαδή όσο 
αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα είτε μεταξύ εντόμων είτε μεταξύ φυτών, αυτό 
έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην ευρωστία των εντόμων. 

2) Τον αριθμό των ξένων υποσυνόλων. Όσο περισσότερα τέτοια σύνολα 
υπάρχουν που δεν επιτρέπουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των ειδών τόσο 
μειώνεται η ανθεκτικότητα των εντόμων, αφού περιορίζονται τα είδη από τα 
οποία αυτά τρέφονται. 

3) Την Η2, δηλαδή από τον δείκτη που μετρά την εξειδίκευση. Όσο μεγαλώνει 
η εξειδίκευση ο δείκτης αυτός μειώνεται. Άρα όσο μεγαλύτερη εξειδίκευση 
έχουμε τόσο πιο ανθεκτικά είναι τα έντομα. 

4) Την αρθρωτότητα. Η αρθρωτότητα είναι ένα μέτρο του βαθμού στον οποίο 
το δίκτυο οργανώθηκε σε σαφή οριοθετημένα modules [51]. Η ύπαρξη 
λοιπόν πολλών τέτοιων συνόλων (modules) μειώνει την ανθεκτικότητα των 
εντόμων. Αυτό ίσως συμβαίνει γιατί αν χαθούν τα είδη τα οποία «ενώνουν» 
αυτά τα σύνολα τότε θα χαθεί η δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ τους 
και αυτό σημαίνει περιορισμό πηγών τροφής για τους επικονιαστές.  

 
 
 
 
 

Πίνακας 3.  Συσχετίσεις Pearson για την ευρωστία των φυτών 
 

Δείκτες δικτύων Pearson correlations για την ευρωστία των 
φυτών (robustness LowLevel) 

Pearson value                        p - value 
 
cluster.coefficient.HL 

0.682 ** 
 

0.000 

cluster.coefficient.LL 0.504** 0.002 
 
weighted.cluster.coefficient.HL 

0,567** 0.000 

 0,774** 0.000 
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weighted.cluster.coefficient.LL 
 
niche.overlap.LL 

0.752** 0.000 

 
togetherness.HL 

0.343* 0.043 

 
togetherness.LL 

0.710** 0.000 

C.score.HL -0.601** 0.000 
C.score.LL - 0.745** 0.000 
V.ratio.HL 0.367* 0.030 
robustness.HL 0.440* 0.008 
partner.diversity.HL 0.482** 0.003 
connectance 0.621** 0.000 
webasymmetry - 0.372* 0.028 
cluster_coefficient 0.710** 0.000 
NODF 0.700** 0.000 
weighted_NODF 0.656** 0.000 
weighted_connectance 0.641** 0.000 
H2 -0.639** 0.000 
modularity -0.657** 0.000 
number.of.species.HL -0.434** 0.009 
number.of.species.LL -0.416** 0.013 

 
 
Από τον πίνακα 3 συμπεραίνουμε ότι η ευρωστία των φυτών 
Α) έχει θετική γραμμική συσχέτιση με 

1) τον συντελεστή ομαδοποίησης των εντόμων και των φυτών αλλά και 
με τον ίδιο συντελεστή λαμβάνοντας υπόψη τα βάρη, δηλαδή ο 
σχηματισμός τετραγώνων ευνοεί την ευρωστία των φυτών 

2) την επικάλυψη των φυτών. Δηλαδή τα φυτά επικαλύπτονται όσον 
αφορά την επικονίαση τους, άρα έχουν κοινούς επικονιαστές. Αυτό 
τα καθιστά πιο ισχυρά σε περίπτωση εξαφάνισης ενός είδους 
εντόμου. 

3) την σύμπνοια φυτών και εντόμων. Δηλαδή τα είδη έχουν απαιτήσεις 
για κοινούς πόρους (τα έντομα επισκέπτονται τα ίδια φυτά και τα 
φυτά επικονιάζονται από τα ίδια έντομα) άρα τα παρόμοια 
χαρακτηριστικά των ειδών υπερτερούν της ανταγωνιστικότητας 
μεταξύ τους. Όσο μειώνεται η ανταγωνιστικότητα μεταξύ των ειδών 
(όπως είδαμε και στο συμπέρασμα 2) αυξάνεται και η ανθεκτικότητα 
των φυτών. 

4) την ευρωστία των εντόμων. Αυτό είναι λογικό αν σκεφτούμε ότι 
ευρωστία των φυτών σημαίνει αντοχή στην εξαφάνιση των εντόμων. 



57 

Αν τα έντομα έχουν ανθεκτικότητα αυτό συνεπάγεται ότι θα έχουν και 
τα φυτά. 

5) Την ποικιλομορφία των εντόμων . Επίσης ένα λογικό αποτέλεσμα αν 
σκεφτούμε ότι όταν τα έντομα έχουν μεγάλη ποικιλομορφία τότε τα 
φυτά έχουν πολλές επιλογές για αναπαραγωγή , άρα μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα. 

6) Την συνδεσιμότητα. Γενικά τα δίκτυα επικονίασης έχουν μικρό 
ποσοστό αλληλεπιδράσεων και στην μελέτη μας φαίνεται ότι η 
αύξηση του ποσοστού αυτού αυξάνει και την ευρωστία των φυτών. 
Επίσης και η συνδεσιμότητα με βάρη φαίνεται ότι έχει θετική 
γραμμική εξάρτηση 

7) Την εμφώλευση (δυαδική αλλά και με βάρη). Όσο περισσότερο οι 
ειδικοί αλληλοεπιδρούν με τους γενικούς τόσο φαίνεται ότι αυξάνει η 
ανθεκτικότητα των φυτών. 

8) Την αναλογία διακύμανσης. Όταν ο δείκτης V ratio μεγαλώνει αυτό 
δείχνει ότι τα είδη συσχετίζονται θετικά δηλαδή υπάρχει 
συσσωμάτωση (aggregation) [51]. Η αύξηση λοιπόν της 
συσσωμάτωσης φαίνεται ότι αυξάνει και την ανθεκτικότητα των 
φυτών. 

 
Β) έχει αρνητική γραμμική συσχέτιση με: 

1) την αμοιβαία αποφυγή και των εντόμων και των φυτών. Δηλαδή όσο 
αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα είτε μεταξύ εντόμων είτε μεταξύ φυτών, αυτό 
έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην ευρωστία των φυτών. 

2) Την Η2, δηλαδή από τον δείκτη που μετρά την εξειδίκευση. Όσο μεγαλώνει 
η εξειδίκευση ο δείκτης αυτός μειώνεται. Άρα όσο μεγαλύτερη εξειδίκευση 
έχουμε τόσο πιο ανθεκτικά είναι τα φυτά. 

3) Την αρθρωτότητα. Η αρθρωτότητα είναι ένα μέτρο του βαθμού στον οποίο 
το δίκτυο οργανώθηκε σε σαφή οριοθετημένα modules [51]. Η ύπαρξη 
λοιπόν πολλών τέτοιων συνόλων (modules) μειώνει την ανθεκτικότητα και 
των φυτών. Αυτό ίσως συμβαίνει γιατί αν χαθούν τα είδη τα οποία 
«ενώνουν» αυτά τα σύνολα τότε θα χαθεί η δυνατότητα αλληλεπίδρασης 
μεταξύ τους και αυτό σημαίνει περιορισμό πηγών αναπαραγωγής για τα 
φυτά.  

4) Την ασυμμετρία του δικτύου. Μεγάλη ασυμμετρία σημαίνει ότι έχουμε 
περισσότερα φυτά από ότι έντομα. Άρα όσο μεγαλώνει το πλήθος των 
φυτών σε σχέση με τα έντομα τόσο μειώνεται η ευρωστία των φυτών. 

5) Το πλήθος των φυτών αλλά και των εντόμων. Η έρευνα μας έδειξε ότι όσο 
αυξάνεται το πλήθος των φυτών και των εντόμων αυτό επηρεάζει αρνητικά 
την ευρωστία των φυτών, αλλά όχι των εντόμων. 
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7.3. Σχέση συνδεσιμότητας με αριθμό ειδών 
 
Το 1972 ο May δημοσιεύει ένα άρθρο που αλλάζει τον τρόπο που οι βιολόγοι 
εκτιμούσαν τη σταθερότητα των δικτυών. Εκτίμησε τη σταθερότητα μέσω μιας σχέσης. 
Αν έχουμε n είδη που αλληλοεπιδρούν με μέση συνδεσιμότητα (connectance) C και 
μέση αλληλεπίδραση α (είναι η μέση τιμή της ισχύς όλων των αλληλεπιδράσεων) τότε 
το σύστημα είναι σχεδόν σταθερό αν [51] 
 

C*n <  

 
Άρα όλα τα σταθερά δίκτυα πρέπει να βρίσκονται κάτω από την υπερβολή που 
ορίζει το σταθερό γινόμενο των C και n. 
 
 

 
Σχ.20  Η συνδεσιμότητα των κόμβων συναρτήσει του συνολικού αριθμού των ειδών 

 
 

Στο σχήμα  20 παρατηρούμε ότι όλα τα δίκτυα μας «πέφτουν» πάνω σε μια  
υπερβολή δείχνοντας ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των ειδών στα δίκτυα επικονίασης 
τόσο πιο αραιό γίνεται το δίκτυο όσον αφορά τη συνδεσιμότητα των κόμβων (μείωση 
της connectance). Τα δίκτυα αυτά είναι σταθερά́ αφού ́υπάρχουν στη φύση, άρα η 
σταθερότητά τους εξαρτάται και από την connectance και από το πλήθος των ειδών 
με μια σχεδόν αντιστρόφως ανάλογη σχέση μεταξύ τους. Όσο αυξάνει το μέγεθος του 
δικτύου θα πρέπει να μειώνεται η συνδεσιμότητά του έτσι ώστε αυτό να παραμένει 
σταθερό [51].  
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7.4. Κατανομή βαθμού των δικτύων 
 
Η μαύρη γραμμή αντιστοιχεί σε εκθετική κατανομή , η σκούρα γκρι στην power law και 
η ανοιχτή γκρι στην truncated power law 
Στο σχήμα βλέπουμε τα 4 πρώτα δίκτυα όπου είναι εμφανές ότι η κατανομή των 
βαθμών είναι η truncated power law. Την ίδια κατανομή ακολουθούν και όλα τα 
υπόλοιπα δίκτυα. 
 

 
 
 

Σχ.21 Διαγράμματα για την εύρεση της κατάλληλης κατανομής που ακολουθεί ο 
δείκτης των βαθμών των ειδών 

 
7.5. Πολλαπλό γραμμικό μοντέλο για τη σταθερότητα των εντόμων 

 
Χρησιμοποιήσαμε 2 μεθόδους για την εύρεση του καλύτερου γραμμικού μοντέλου: την 
forward και την backward selection. Επίσης χρησιμοποιήθηκε και η R , αλλά και το 
SPSS 
Για την ανθεκτικότητα των εντόμων στα δίκτυα χρησιμοποιήσαμε τα κριτήρια BIC, R2 
και το σφάλμα RSS, ώστε να αποφανθούμε πόσες μεταβλητές χρειάζεται να μπουν 
στο μοντέλο ώστε να έχουμε την καλύτερη προσαρμογή και το μικρότερο σφάλμα. 
Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι 7 μεταβλητές είναι καλύτερο να μπουν στο μοντέλο. 
Αυτό φαίνεται από το σχήμα 23 στο οποίο παρατηρούμε ότι με 7 μεταβλητές έχουμε 
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το μικρότερο RSS (άθροισμα τετραγώνων των σφαλμάτων), έχουμε το μεγαλύτερο 
προσαρμοσμένο R2 (δηλαδή καλύτερη προσαρμογή στα δεδομένα μας), το μικρότερο 
Cp (δηλαδή ο υπολογισμός των συντελεστών είναι πιο ακριβής) και μικρότερο BIC 
(που δηλώνει ότι και αυτό καλή προσαρμογή των δεδομένων στο μοντέλο μας) 
 
 

 
 
 

Σχ.23 Αριθμός μεταβλητών που ελαχιστοποιούν το σφάλμα και μεγιστοποιούν την 
προσαρμογή (με κόκκινο σημείο) 

 
 
 
 
Το επόμενο βήμα είναι να βρούμε ποιες είναι αυτές οι μεταβλητές και αν ικανοποιούν 
όλες τις προϋποθέσεις για να βρίσκονται στο μοντέλο αυτό. 
Χρησιμοποιήθηκαν 2 μέθοδοι εύρεσης του μοντέλου: η προς τα εμπρός και η προς τα 
πίσω επιλογή 
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1)Προς τα εμπρός επιλογή  
 
 

 
 

Σχ.24 Η προς τα εμπρός επιλογή έδωσε τη δημιουργία 9 μοντέλων. 
 

Στο σχήμα το αποτέλεσμα του Durbin – Watson τεστ μας δείχνει ότι τα 
δεδομένα μας είναι ανεξάρτητα (πρέπει η τιμή να είναι κοντά στο 2). Παρατηρούμε ότι 
όσο αυξάνεται το πλήθος των μεταβλητών που εισέρχονται στο μοντέλο τόσο 
αυξάνεται και το R2 . 
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Σχ.25  Anova for forward selection 
 
Στο σχήμα 25 βλέπουμε τον έλεγχο σημαντικότητας των μοντέλων με το F στατιστικό. 
Όλα τα p value< 0,05 (Sig), άρα όλα τα μοντέλα είναι στατιστικά σημαντικά. 
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Σχ. 26 Παράμετροι για τα μοντέλα με forward selection 
 
 
Από το σχήμα 26 μπορούμε να δούμε αναλυτικά το πόσο σημαντικές είναι οι 
ανεξάρτητες μεταβλητές για κάθε μοντέλο. Αυτό εμφανίζεται στη στήλη των Sig. που 
είναι τα p-values. Όσες μεταβλητές έχουν τιμή κάτω από 0,05 είναι σημαντικές και 
πρέπει να περιέχονται στο μοντέλο. Παραδείγματος χάριν στο μοντέλο 7, που 
περιέχονται 7 ανεξάρτητες μεταβλητές παρατηρούμε ότι η μεταβλητή weighted 
clustering coefficient έχει p-value=0.676>0.05, που σημαινει ότι αν χρησιμοποιήσουμε 
το 7ο μοντέλο θα πρεπει να βγάλουμε την μεταβλητή αυτή και να αφήσουμε όλες τις 
υπόλοιπες που έχουν p-value=0. 
Ο παραπάνω πίνακας μας δείχνει επίσης αν υπάρχει θέμα πολυσυγραμμικότητας.  
Όταν το VIF>5  ή το Tolerance<0.2 τότε έχουμε ένδειξη πολλυσυγραμμικότητας. 
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Το μοντέλο που ικανοποιεί τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι το 4ο . 
 

 
 

Σχ. 27 Ιστόγραμμα των σφαλμάτων κατά την προσαρμογή του μοντέλου εύρεσης της 
ευρωστίας των εντόμων στα δεδομένα μας  

 
 

 
Σχ. 28 Έλεγχος κανονικότητας των σφαλμάτων κατά την προσαρμογή του μοντέλου 
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Από τα διαγράμματα (σχήμα 27 και 28) φαίνεται ότι δεν υπάρχει θέμα με την 
κανονικότητα των σφαλμάτων αφού αυτά ακολουθούν κανονική κατανομή με μέση 
τιμή 0 και τυπική απόκλιση σχεδόν 1.  
 
 

 
Σχ.29 Έλεγχος ομοσκεδαστικότητας του μοντέλου 

 
 
Επίσης από το σχήμα 29 δεν φαίνεται να υπάρχει θέμα ομοσκεδαστικότητας στο 
μοντέλο. 

Ελέχθηκαν οι 4 μεταβλητές του μοντέλου ως προς την σχέση γραμμικότητας 
που έχουν με την εξαρτημένη μεταβλητή, την ανθεκτικότητα των εντόμων και τα 
διαγράμματα βρίσκονται στο παράρτημα 1. 

Τελικά το μοντέλο με 4 στατιστικά σημαντικές μεταβλητές χωρίς προβλήματα 
ομοσκεδαστικότητας, πολυσυγραμμικότητας και κανονικότητας των σφαλμάτων 
αναλύθηκε και έδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα: 
 
 
Call: 
lm(formula = robustness.HL ~ weighted.cluster.coefficient.HL +  
    webasymmetry + niche.overlap.LL + weighted_NODF, data = deiktes) 
 
Residuals: 
      Min        1Q    Median        3Q       Max  
-0.043144 -0.006667  0.000367  0.015400  0.031746  
 
Coefficients: 
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                                  Estimate Std. Error t value   Pr(>|t|)     
(Intercept)                      0.5873554  0.0134208  43.765    < 2e-16 *** 
weighted.cluster.coefficient.HL  0.1234497  0.0268990   4.589 0.00007408 *** 
webasymmetry                     0.1889364  0.0325201   5.810 0.00000238 *** 
niche.overlap.LL                 0.3671110  0.0721907   5.085 0.00001831 *** 
weighted_NODF                   -0.0020918  0.0006696  -3.124    0.00394 **  
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
 
Residual standard error: 0.02001 on 30 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.896, Adjusted R-squared:  0.8821  
F-statistic: 64.58 on 4 and 30 DF,  p-value: 2.618e-14 
 
To μειωμένο αυτό μοντέλο (από τις 7 μεταβλητές κρατήσαμε μόνο τις 4) δίνει 
στατιστικά σημαντικές όλες τις μεταβλητές σε επίπεδο 99%, το R2= 0.8821 και το 
σφάλμα RSE =0.02001  (Residual standard error). 
 
 
Μοντέλο 1 για ευρωστία εντόμων 
 
robustness.HL =  0. 5873554   + 0. 3671110  *niche.overlap.LL + 0. 1889364   * 
webasymmetry - 0.0020918* weighted_NODF+0.1234497* 
weighted.cluster.coefficient.HL                 
 
 
2) Προς τα πίσω επιλογή  
Η μέθοδος αυτή μας έδωσε 15 πιθανά μοντέλα και όλα είναι στατιστικά σημαντικά, 
όπως φαίνεται στο σχήμα και στο . 
Παρατηρούμε επίσης ότι δεν υπάρχει μοντέλο με μόνο 7 μεταβλητές που θα ήταν το 
ιδανικό.  
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Σχ.30 15 πιθανά μοντέλα με την προς τα πίσω επιλογή 
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Σχ.31.  Και τα 15 μοντέλα είναι στατιστικά σημαντικά (p-value<0.05) 
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Σχ. 32 Ιστόγραμμα σφαλμάτων κατα την προσαρμογή του μοντέλου για την εύρεση 

της ευρωστίας των εντόμων με την προς τα πίσω επιλογή  
 

 
Σχ. 33 Έλεγχος κανονικότητας των σφαλμάτων κατά την προσαρμογή του μοντέλου 

 
 
Από τα διαγράμματα των σφαλμάτων βλεπουμε επίσης ότι υπάρχει πρόβλημα στο 
γεγονός ότι αυτα ειναι πιο απομακρυσμένα από την κανονική κατανομή, σε σχέση με 
το μοντέλο της προς τα εμπρός επιλογής. 
Άρα η προς τα πίσω επιλογή δεν μας δίνει μοντέλο που μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε. 
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7.6. Πολλαπλό γραμμικό μοντέλο για τη σταθερότητα των φυτών 
 
Για την ανθεκτικότητα των φυτών στα δίκτυα (όπως και τα έντομα) χρησιμοποιήσαμε 
τα κριτήρια BIC, R2 και το σφάλμα RSS, ώστε να αποφανθούμε πόσες μεταβλητές 
χρειάζεται να μπουν στο μοντέλο ώστε να έχουμε την καλύτερη προσαρμογή και το 
μικρότερο σφάλμα. 
Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι 7 μεταβλητές είναι καλύτερο να μπουν στο μοντέλο 
 

 
 

Σχ.34 Αριθμός μεταβλητών που ελαχιστοποιούν το σφάλμα και μεγιστοποιούν την 
προσαρμογή (με κόκκινο σημείο) 

 
Χρησιμοποιήσαμε 2 μεθόδους για την εύρεση του καλύτερου γραμμικού μοντέλου: την 
forward και την backward selection 
 

1) Προς τα εμπρός επιλογή  
Η μέθοδος αυτή μας έδωσε 4 στατιστικά σημαντικά μοντέλα (Σχήμα 35) και το 
μεγαλύτερο από αυτα περιέχει 4 μεταβλητές. Οι μεταβλητές αυτές δεν έχουν 
πρόβλημα πολλυσυγραμμικότητας, όπως φαίνεται στο σχήμα . Επίσης τα σφάλματα 
(residuals) ακολουθούν την κανονική κατανομή, όπως φαίνεται στα σχήματα και τέλος 
δεν υπάρχει πρόβλημα ετεροσκεδαστικότητας, όπως δείχνει το σχήμα. 
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Σχ.35  Έλεγχος 4 μοντέλων με την προς τα εμπρος επιλογή για ανεξαρτησία των 
παρατηρήσεων (Durbin – Watson ≅2, άρα υπάρχει ανεξαρτησία). 
 

 
 
Σχ.36 Έλεγχος σημαντικότητας των 4 μοντέλων. Όλα στατιστικά σημαντικά λόγω του 

F –test που δίνει p-value=0 
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Σχ.37 Έλεγχος σημαντικότητας για κάθε 1 μεταβλητή των μοντέλων και ταυτόχρονος 

έλεγχος για πολλυσυγραμμικότητα. Ολα τα VIF είναι μικρότερα του 5, άρα δεν 
εμφανίζεται πρόβλημα πολλυσυγραμμικότητας 

 
 

 
 
Σχ.38  Έλεγχος για το αν τα σφάλματα ακολουθούν κανονική κατανομή με μεση τιμή 

0 και τυπική απόκλιση 1. 
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Σχ.39 Έλεγχος για το αν τα σφάλματα ακολουθούν κανονική κατανομή  

 
 

 
 
Σχ. 40 Έλεγχος για ετεροσκεδαστικότητα του 4ου μοντέλου. Πολύ μικρές ενδείξεις για 

εμφάνιση της. 
 
 
Μοντέλο 1 για την ευρωστία των φυτών 
 
RobustenssLL= 0.548+0.112* weighted clustering coefficientLL+0.085* niche 
overlap LL – 8.1*10-5 number of species HL+0.035*partner diversity HL 
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Χρησιμοποίησαμε και τα πακέτα της R για να ελέγξουμε αν η προς τα εμπρός επιλογή 
δίνει μοντέλο με 7 μεταβλητές που θέλουμε και τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι 
υπάρχει τέτοιο στατιστικά σημαντικό μοντέλο 
 
Subset selection object 
Call: regsubsets.formula(deiktes$robustness.LL ~ ., data = deiktes,  
    nvmax = 7, force.in = NULL, method = c("forward"), really.big = FALSE) 
30 Variables  (and intercept) 
 

  Forced In Forced Out 
numberofspeciesHL FALSE FALSE 
number.of.species.LL FALSE FALSE 
cluster.coefficient.HL FALSE FALSE 
cluster.coefficient.LL FALSE FALSE 
weighted.cluster.coefficient.HL FALSE FALSE 
weighted.cluster.coefficient.LL FALSE FALSE 
niche.overlap.HL FALSE FALSE 
niche.overlap.LL FALSE FALSE 
togetherness.HL FALSE FALSE 
togetherness.LL FALSE FALSE 
C.score.HL FALSE FALSE 
C.score.LL FALSE FALSE 
V.ratio.HL FALSE FALSE 
V.ratio.LL FALSE FALSE 
robustness.HL FALSE FALSE 
partner.diversity.HL FALSE FALSE 
partner.diversity.LL FALSE FALSE 
connectance FALSE FALSE 
webasymmetry FALSE FALSE 
number_of_compartments FALSE FALSE 
cluster_coefficient FALSE FALSE 
nestedness FALSE FALSE 
NODF FALSE FALSE 
weighted_nestedness FALSE FALSE 
weighted_NODF FALSE FALSE 
weighted_connectance FALSE FALSE 
Shannon_diversity FALSE FALSE 
H2 FALSE FALSE 
modularity FALSE FALSE 
num.of.species FALSE FALSE 

 
 
1 subsets of each size up to 7 
Selection Algorithm: forward 
         numberofspeciesHL number.of.species.LL cluster.coefficient.HL 
1  ( 1 ) " "               " "                  " "                    
2  ( 1 ) " "               " "                  " "                    
3  ( 1 ) "*"               " "                  " "                    
4  ( 1 ) "*"               " "                  " "                    
5  ( 1 ) "*"               " "                  " "                    
6  ( 1 ) "*"               " "                  " "                    
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7  ( 1 ) "*"               " "                  " "                    
         cluster.coefficient.LL weighted.cluster.coefficient.HL 
1  ( 1 ) " "                    " "                             
2  ( 1 ) " "                    " "                             
3  ( 1 ) " "                    " "                             
4  ( 1 ) " "                    " "                             
5  ( 1 ) " "                    " "                             
6  ( 1 ) " "                    " "                             
7  ( 1 ) " "                    " "                             
         weighted.cluster.coefficient.LL niche.overlap.HL niche.overlap.LL 
1  ( 1 ) "*"                             " "              " "              
2  ( 1 ) "*"                             " "              "*"              
3  ( 1 ) "*"                             " "              "*"              
4  ( 1 ) "*"                             " "              "*"              
5  ( 1 ) "*"                             " "              "*"              
6  ( 1 ) "*"                             " "              "*"              
7  ( 1 ) "*"                             " "              "*"              
         togetherness.HL togetherness.LL C.score.HL C.score.LL V.ratio.HL 
1  ( 1 ) " "             " "             " "        " "        " "        
2  ( 1 ) " "             " "             " "        " "        " "        
3  ( 1 ) " "             " "             " "        " "        " "        
4  ( 1 ) " "             " "             " "        " "        " "        
5  ( 1 ) " "             " "             "*"        " "        " "        
6  ( 1 ) " "             "*"             "*"        " "        " "        
7  ( 1 ) " "             "*"             "*"        " "        "*"        
         V.ratio.LL robustness.HL partner.diversity.HL partner.diversity.LL 
1  ( 1 ) " "        " "           " "                  " "                  
2  ( 1 ) " "        " "           " "                  " "                  
3  ( 1 ) " "        " "           " "                  " "                  
4  ( 1 ) " "        " "           "*"                  " "                  
5  ( 1 ) " "        " "           "*"                  " "                  
6  ( 1 ) " "        " "           "*"                  " "                  
7  ( 1 ) " "        " "           "*"                  " "                  
         connectance webasymmetry number_of_compartments cluster_coefficient 
1  ( 1 ) " "         " "          " "                    " "                 
2  ( 1 ) " "         " "          " "                    " "                 
3  ( 1 ) " "         " "          " "                    " "                 
4  ( 1 ) " "         " "          " "                    " "                 
5  ( 1 ) " "         " "          " "                    " "                 
6  ( 1 ) " "         " "          " "                    " "                 
7  ( 1 ) " "         " "          " "                    " "                 
         nestedness NODF weighted_nestedness weighted_NODF 
1  ( 1 ) " "        " "  " "                 " "           
2  ( 1 ) " "        " "  " "                 " "           
3  ( 1 ) " "        " "  " "                 " "           
4  ( 1 ) " "        " "  " "                 " "           
5  ( 1 ) " "        " "  " "                 " "           
6  ( 1 ) " "        " "  " "                 " "           
7  ( 1 ) " "        " "  " "                 " "           
         weighted_connectance Shannon_diversity H2  modularity num.of.species 
1  ( 1 ) " "                  " "               " " " "        " "            
2  ( 1 ) " "                  " "               " " " "        " "            
3  ( 1 ) " "                  " "               " " " "        " "            
4  ( 1 ) " "                  " "               " " " "        " "            
5  ( 1 ) " "                  " "               " " " "        " "            
6  ( 1 ) " "                  " "               " " " "        " "            
7  ( 1 ) " "                  " "               " " " "        " "          
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Το δημιουργήσαμε στην R και πήραμε τα εξής αποτελέσματα 
 
Call: 
lm(formula = robustness.LL ~ numberofspeciesHL + weighted.cluster.coefficient.LL +  
    niche.overlap.LL + togetherness.LL + C.score.HL + V.ratio.HL +  
    partner.diversity.HL, data = deiktes) 
 
Residuals: 
      Min        1Q    Median        3Q       Max  
-0.026261 -0.008583 -0.001279  0.006634  0.049847  
 
Coefficients: 
                                   Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)                      0.59251875  0.02707880  21.881  < 2e-16 *** 
numberofspeciesHL               -0.00005216  0.00002302  -2.266 0.031697 *   
weighted.cluster.coefficient.LL  0.09379508  0.02394957   3.916 0.000552 *** 
niche.overlap.LL                 0.21790165  0.09660719   2.256 0.032409 *   
togetherness.LL                 -0.38378077  0.13748165  -2.792 0.009516 **  
C.score.HL                      -0.11790004  0.04184018  -2.818 0.008935 **  
V.ratio.HL                      -0.01007066  0.00436383  -2.308 0.028911 *   
partner.diversity.HL             0.10086589  0.02364173   4.266 0.000218 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
 
Residual standard error: 0.01717 on 27 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.8769, Adjusted R-squared:  0.845  
F-statistic: 27.48 on 7 and 27 DF,  p-value: 1.048e-10 
 
Το μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό (F-statistic: 27.48  DF=27,  p-value=0), όπως 
και όλες οι μεταβλητές σε αυτό. Επίσης η προσαρμογή του είναι αρκετά καλή με 
Adjusted R-squared =0.845  
 
Μοντέλο 2 για την ευρωστία των φυτών 
 
Robustness LL= 0. 59251875  -0.00005216  * numberofspeciesHL+0.09379508  * 
weighted.cluster.coefficient.LL       +0.21790165  *   niche.overlap.LL -0.38378077 
* togetherness.LL -0.11790004  * C.score.HL -0.01007066  * V.ratio.HL 
+0.10086589  * partner.diversity.HL 
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2) Προς τα πίσω επιλογή 
 
Από το SPSS πήραμε τα αποτελέσματα των σχημάτων 41,42 και 43. 
Από το σχήμα 41 παρατηρούμε ότι έχουμε 13 πιθανά μοντέλα με την προς τα πίσω 
επιλογή για την ευρωστία των φυτών και τα δεδομένα μας είναι ανεξάρτητα. Από το 
σχήμα 42 βλέπουμε ότι και τα 13 μοντέλα είναι στατιστικά σημαντικά, αλλά όλα έχουν 
πρόβλημα πολυσυγραμμικότητας, όπως φαίνεται στο σχήμα 43. Άρα απορρίπτονται 
όλα. 
 

 
 
Σχ.41  Έλεγχος 13 μοντέλων με την προς τα πίσω επιλογή για ανεξαρτησία των 
παρατηρήσεων (Durbin – Watson ≅2, άρα υπάρχει ανεξαρτησία). 
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Σχ.42 Έλεγχος σημαντικότητας των 13 μοντέλων. Όλα στατιστικά σημαντικά λόγω 

του F –test που δίνει p-value=0 
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Σχ. 43 Έλεγχος για πολυσυγραμμικότητα. Εδώ έχουμε το καλύτερο μοντέλο με τα 
μικρότερα VIF, αλλά παρατηρούμε ότι και πάλι τα περισσότερα είναι μεγαλύτερα του 

5, που δηλώνει ύπαρξη πολυσυγραμμικότητας 
 
 

7.7. Έλεγχος των μοντέλων πρόβλεψης 
 
Για να ελέγξουμε την προβλεπτική ικανότητα των 3 μοντέλων που δημιουργήσαμε, 1 
για τα έντομα και 2 για τα φυτά, πήραμε ακόμα 5 τυχαία δίκτυα από το web of life και 
εφαρμόσαμε τα μοντέλα. Δηλαδή υπολογίσαμε τις τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών 
κάθε μοντέλου και έπειτα εκτιμήσαμε τις ευρωστίες μέσω του μοντέλου. Έπειτα 
συγκρίναμε τα αποτελέσματα μας με την πραγματική τιμή της ευρωστίας κάθε δικτύου 
και από την διαφορά τους υπολογίσαμε τα σφάλματα της πρόβλεψής μας. Τέλος 
υπολογίσαμε την επι τοις εκατό διαφορά επι της πραγματικής τιμής και πήραμε τα εξής 
αποτελέσματα 
 

1) Για το 1ο μοντέλο που αφορά την ευρωστία των εντόμων 
 
robustness.HL =  0. 5873554   + 0. 3671110  *niche.overlap.LL + 0. 1889364   
* webasymmetry - 0.0020918* weighted_NODF+0.1234497* 
weighted.cluster.coefficient.HL                 
 
 τα σφάλματα μας ήταν  για τα 5 δίκτυα 
 

0.02338032   -0.01874693   -0.02455717   -0.02932590   -0.05829251 
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και η % αποκλίσεις από την πραγματική τιμή  
3.579893     -2.910166     -3.715248     -5.097362     -9.378517  
 
με μέσο εκατοστιαίο σφάλμα 
 
-6.595044% 
Δηλαδή υπερεκτιμήσαμε κατά 6,5% την ευρωστία των εντόμων 
 
Επίσης το μέσο τετραγωνικό σφάλμα ήταν MSE= 0.04381463 
 

2) Για το 2ο μοντέλο που αφορούσε την ευρωστία των φυτών 
 
RobustenssLL= 0.548+0.112* weighted clustering coefficientLL+0.085* niche 
overlap LL – 8.1*10-5 number of species HL+0.035*partner diversity HL 
 
Τα σφάλματά μας ήταν 
  0.001028044  -0.021175486  -0.004781699  -0.014510745  -0.018999624  
 
και η % αποκλίσεις από την πραγματική τιμή  
    0.1574095    -3.2871610    -0.7234220    -2.5222252    -3.0567956  
 
με μέσο εκατοστιαίο σφάλμα 
 
-1.886439 % 
Δηλαδή υπερεκτιμήσαμε κατά 1,8% την ευρωστία των φυτών 
 
Επίσης το μέσο τετραγωνικό σφάλμα ήταν MSE= 0.0186536 
 
 

3) Για το 3ο μοντέλο που αφορούσε πάλι την ευρωστία των φυτών  
 

Robustness LL= 0. 59251875  -0.00005216  * numberofspeciesHL+0.09379508  * 
weighted.cluster.coefficient.LL       +0.21790165  *   niche.overlap.LL -0.38378077 
* togetherness.LL -0.11790004  * C.score.HL -0.01007066  * V.ratio.HL 
+0.10086589  * partner.diversity.HL 

 
Τα σφάλματά μας ήταν 
   0.01268578   -0.04378901   -0.04078574   -0.06905167   -0.06182710  
 
και η % αποκλίσεις από την πραγματική τιμή  
     1.942391     -6.797555     -6.170464    -12.002406     -9.947187  
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με μέσο εκατοστιαίο σφάλμα 
-6.595044 % 
Δηλαδή υπερεκτιμήσαμε κατά 6.6% την ευρωστία των φυτών 
 
Επίσης το μέσο τετραγωνικό σφάλμα ήταν MSE= 0.06411606 
 
 

8.  Συμπεράσματα 
 

Μελετήσαμε τα διμερή δίκτυα, τα οποία είναι ένα συγκεκριμένο είδος δικτύων και 
αποτελούνται από 2 ξένα υποσύνολα που αλληλοεπιδρούν. Ένα διμερές δίκτυο είναι 
το σύνολο των καθηγητών και των μαθητών, με τη διδασκαλία να αποτελεί την 
αλληλεπίδραση μεταξύ ενός καθηγητή και ενός μαθητή. Άλλο παράδειγμα είναι οι 
αγγελίες  για μια θέση εργασίας και τα 2 ξένα σύνολα είναι οι θέσεις εργασίας και οι 
αιτούντες. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά άλλα παραδείγματα για την εξυπηρέτηση 
πελατών, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ. 
 Τα διμερή δίκτυα έχουν διαφορετική τοπολογία από τα μονομερή και πρέπει να 
μελετηθούν με διαφορετικό τρόπο και διαφορετικούς δείκτες, οι οποίοι 
κατασκευάστηκαν από παλιότερους μελετητές. Επιλέξαμε τα δίκτυα επικονίασης για 
να κάνουμε την έρευνα των διμερών δικτύων γιατί είναι ίσως από τα πιο σημαντικά για 
την φύση δίκτυα αφού πάνω σε αυτά βασίζεται η ζωή όλων των ζώντων οργανισμών 
του πλανήτη. 
 Πήραμε από το web of life (bascompte.net) 40 δίκτυα επικονίασης με βάρη, 
δηλαδή εκτός από την πληροφορία ποιο έντομο αντιδρά με ποιο φυτό υπάρχει και το 
πλήθος των επισκέψεων κάθε εντόμου στα αντίστοιχα φυτά. Αυτό το κάναμε ώστε να 
αντλήσουμε και να εκμεταλλευτούμε όλες τις πληροφορίες που μπορεί να μας παρέχει 
το δίκτυο. Έπειτα μέσα από την βιβλιογραφία εξετάσαμε τις απόψεις, μελέτες και 
προσομοιώσεις των ερευνητών για τα αίτια που επηρεάζουν την σταθερότητα των 
δικτύων αυτών. Σε κάποιες περιπτώσεις οι μελετητές συμφωνούσαν, ενώ σε κάποιες 
άλλες υπήρχε διχογνωμία. 

Χρησιμοποιήσαμε τα 35 από τα 40 δίκτυα για να εξάγουμε τα δικά μας 
συμπεράσματα όσο αφορά την ευρωστία των φυτών και των εντόμων. Ως ευρωστία 
ενός είδους (πχ. Έντομα) ορίστηκε το ποσοστό των ειδών που παραμένουν στο δίκτυο 
αν αρχίσουν να εξαφανίζονται είδη από το άλλο σύνολο (δηλ. φυτά). 

Υπολογίσαμε 31 δείκτες για κάθε δίκτυο και καταλήξαμε  ότι η ευρωστία των 
εντόμων αυξάνεται όταν αυξάνεται η επικάλυψη, η ευρωστία, το πλήθος και η 
ποικιλομορφία των φυτών. Επίσης όταν υπάρχει λιγότερος ανταγωνισμός μεταξύ 
εντόμων, όταν αυξάνεται ο συντελεστής ομαδοποίησης και η εμφώλευση 
(nestedness). Η ευρωστία όμως αυτή μειώνεται όταν αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα, 
όταν μειώνεται η εξειδίκευση και όταν το δίκτυο έχει μεγάλη αρθρωτότητα (modularity) 
και έχει την τάση να χωρίζεται σε ομάδες. 
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Από την άλλη πλευρά η ευρωστία των φυτών αυξάνεται όταν αυξάνεται η 
ποικιλομορφία και η ευρωστία των εντόμων, όταν μεγαλώνει η επικάλυψη των φυτών 
από κοινούς επικονιαστές, όταν αυξάνει η ενθετότητα και ο συντελεστής 
ομαδοποίησης φυτών και εντόμων. Επίσης η αύξηση της συνδεσιμότητας έδειξε 
αύξηση και της ευρωστίας. Μείωση της ευρωστίας των φυτών προκλήθηκε από 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας, μείωση της εξειδίκευσης, αύξηση της αρθρωτότητας 
και αύξηση του πλήθους των φυτών σε σχέση με τα έντομα. 

Η κατανομή truncated power law όσον αφορά τον βαθμό συνδεσιμότητας των 
ειδών βιβλιογραφικά έδειξε ότι επηρεάζει τη σταθερότητα των δικτύων αυτών. Όλα τα 
δίκτυα που μελετήσαμε ακολουθούν αυτήν την κατανομή που σημαίνει ότι έχουμε 
πολλά εξειδικευμένα είδη και λίγα γενικά. 

Τέλος χρησιμοποιήσαμε διαφορετικές μεθόδους για την κατασκευή μοντέλου 
πρόβλεψης της ευρωστίας εντόμων και φυτών. Πρώτα ελέγξαμε πόσες μεταβλητές 
πρέπει να εισέλθουν στο μοντέλο έτσι ώστε να έχουμε το μικρότερο μέσο τετραγωνικό 
σφάλμα. Έπειτα είδαμε αν αυτές οι μεταβλητές ικανοποιούν όλες τις προϋποθέσεις 
για το πολλαπλό γραμμικό υπόδειγμα (ανεξαρτησία, ομοσκεδαστικότητα, 
γραμμικότητα, έλλειψη πολυσυγγραμμικότητας και αν τα σφάλματα ακολουθούν 
κανονική κατανομή). Το μοντέλο που προέκυψε μετά τους ελέγχους αυτούς ελέγχθηκε 
για τη σημαντικότητα του (με F statistic) , όπως και αν κάθε μεταβλητή είναι στατιστικά 
σημαντική (t statistic- p value). Τα 3 μοντέλα που προέκυψαν,  1 για τα έντομα και 2 
για τα φυτά, χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη της ευρωστίας εντόμων και φυτών 
σε 5 άλλα τυχαία δίκτυα που πήραμε από το web of life. Χρησιμοποιήσαμε τα μοντέλα 
αυτά για την εκτίμηση της ευρωστίας τους και τα συγκρίναμε με την πραγματική τιμή 
τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν  
 
για το 1ο μοντέλο  
 

Ευρωστία εντόμων =  0. 5873554   + 0. 3671110 *επικάλυψη φυτών + 0. 
1889364   * ασυμμετρία δικτύου - 0.0020918* εμφώλευση με 
βάρη+0.1234497* συντελεστης ομαδοποίησης με βάρη 

 
μέσο τετραγωνικό σφάλμα 0.04381463 
 
για το 2ο μοντέλο  
 
ευρωστία φυτών= 0.548+0.112* συντελεστής ομαδοποίησης με βάρη+0.085* 
επικάλυψη φυτών – 8.1*10-5 αριθμός εντόμων+0.035*ποικιλομορφία εντόμων 
 
 
μέσο τετραγωνικό σφάλμα 0.0186536 
 
 
για το 3ο μοντέλο 
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ευρωστία φυτών = 0. 59251875  -0.00005216  * αριθμός εντόμων+0.09379508  * 
συντελεστής ομαδοποίησης με βάρη       +0.21790165  *   επικάλυψη φυτών-
0.38378077 * σύμπνοια φυτών - 0.11790004  * ανταγωνιστικότητα εντόμων -
0.01007066  * συσχέτιση εντόμων +0.10086589  * ποικιλομορφία εντόμων 
 
 μέσο τετραγωνικό σφάλμα 0.06411606 
 
Παρατηρούμε βέβαια ότι το 1ο μοντέλο για την ευρωστία των φυτών δίνει μικρότερο 
σφάλμα και επειδή έχει και λιγότερες ανεξάρτητες μεταβλητές είναι πιο εύκολα 
ερμηνεύσιμο από το 2ο. Για την ευρωστία των εντόμων μόνο ένα μοντέλο ικανοποίησε 
όλες τις προϋποθέσεις που ειπώθηκαν παραπάνω. 
 
 Η εργασία μας στα διμερή δίκτυα επικονίασης μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα 
διμερή δίκτυα συγκρίνοντας την ευρωστία των δικτύων αυτών με τις τοπολογικές 
ιδιότητες τους, βγάζοντας έτσι συμπεράσματα για το ποιος δείκτης ή ποια τοπολογία 
επηρεάζει την σταθερότητα θετικά ή αρνητικά.  
Μερικά τέτοια δίκτυα είναι : 

- ιατρικά (είδη καρκίνων και γονίδια) 
- συμμετοχής (η ιδιότητα ενός μέλους σε ιδρύματα) 
- ψηφοφορίας (πολιτικοί και ψηφοφόροι) 
- κοινωνικά (θέσεις ανεργίας και άνεργοι) 
- καταναλωτικά (αναγνώστες και βιβλία – περιοδικά) 
- συγγραφικά (συγγραφείς και περιοδικά στα οποία έχουν αναφορές) 
- μέσα κοινωνικής δικτύωσης (άτομα και ομάδες στα μέσα αυτά) 
- σχολικά (δάσκαλοι και μαθητές) κ.α. 

Κάθε ένα από τα παραπάνω διμερή δίκτυα μπορεί να μελετηθεί (με την βοήθεια των 
βιβλιοθηκών της R που παραθέτουμε παρακάτω) ως προς την σταθερότητα ή ως 
προς την σημασία των κόμβων , τον αριθμό των συνδέσεων, την κατανομή των 
βαθμών, την οργάνωση  και πολλά άλλα χαρακτηριστικά που είδαμε στην εργασία 
αυτή. 
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Παράρτημα 1 – Διαγράμματα διασποράς με τις ανθεκτικότητες 
εντόμων και φυτών ως προς τους άλλους σημαντικούς δείκτες 
 
Στα παρακάτω διαγράμματα είναι εμφανής η γραμμική σχέση που υπάρχει ανάμεσα 
στις ανθεκτικότητες και τους δείκτες που επέλεξε η backward και η forward επιλογή. Η 
γραμμική αυτή σχέση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή των 
γραμμικών μας μοντέλων. 
 
Ανθεκτικότητα εντόμων 
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Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε ότι όλες οι ανεξάρτητες  μεταβλητές 
έχουν γραμμική σχέση με την ευρωστία των εντόμων, άρα μπορούν να ενταχθούν 
στο γραμμικό μας μοντέλο 
 
 
Ανθεκτικότητα φυτών 
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Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε ότι όλες οι ανεξάρτητες  μεταβλητές 
έχουν γραμμική σχέση με την ευρωστία των φυτών, άρα μπορούν να ενταχθούν στο 
γραμμικό μας μοντέλο 
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Παράρτημα 2 – O κώδικας στην R 
 

#eisagwgh twvn aparaithtwn paketwn 
 
install.packages("igraph",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
install.packages("vcd",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
install.packages("Matrix",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
install.packages("lattice",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
 
install.packages("bipartite",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
install.packages("fitdistrplus",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
install.packages("ggplot2",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
 
install.packages("tnet",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
 
install.packages("vegan",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
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install.packages("pgirmess",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
install.packages("qgraph",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
install.packages("spaa",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
 
install.packages("DescTools",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
 
install.packages("infotheo",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
 
install.packages("modMax",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
install.packages("rnetcarto",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
install.packages("metacom",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
install.packages("lpbrim",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
install.packages("graph",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
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install.packages("evolqg",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
install.packages("rWMBAT",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
install.packages("entropy",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
install.packages("rio",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
install.packages("readxl",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
install.packages("xlsx",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
install.packages("openxlsx",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
install.packages("gdata",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
install.packages("relimp",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
 
install.packages("effects",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
install.packages("tcltk",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
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install.packages("aplpack",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
install.packages("rgl",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
 
install.packages("nlme",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
install.packages("mgcv",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
install.packages("abind",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
install.packages("e1071",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
install.packages("MASS",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
install.packages("reshape2",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
install.packages("car",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
 
install.packages("leaps",  repos = "http://cran.r-project.org", 
                 destdir = NULL,  
                 dependencies = TRUE) 
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#treksimo twn antistoixwn bibliothikwn gia thn ektelesh twn 
entolwn 
 
library (gdata) 
library(openxlsx) 
library(xlsx) 
library(readxl) 
library(bipartite) 
library(igraph) 
library(Matrix) 
library(effects, pos=20) 
library(tcltk, pos=26) 
library(aplpack, pos=26) 
library(rgl, pos=28) 
library(nlme, pos=29) 
library(mgcv, pos=29) 
library(abind, pos=31) 
library(e1071, pos=32) 
library (MASS) 
library(reshape2) 
library(tnet) 
library(vegan) 
library(pgirmess) 
library(qgraph) 
library(spaa) 
library(DescTools) 
library (infotheo) 
library (modMax) 
library(rnetcarto) 
library(metacom) 
library(lpbrim) 
library(graph) 
library(evolqg) 
library(entropy) 
library(rio) 
library(vcd) 
library(lattice)  
library(relimp, pos=19) 
library(fitdistrplus, pos=21) 
library(ggplot2) 
library(leaps) 
 
 



97 

 
 

#eisagogi toy protoy diktioy apo to arxeio excel sto opio exoyn 
perastei ola ta diktia  
 
first <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "first") 
 
 
 
 
 

#eyresi deikton gia to 1o diktio mesw 3 diaforitetikwn entolwn gia 
ton ypologismo olwn twn deiktwn poy exoyn anaferthei sth theoria 
 
indexfirst <-specieslevel(first, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                          high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                          nested.normalised=TRUE, nested.weighted=TRUE, 
empty.web=TRUE) 
 
dfun(first, abuns=NULL) 
 
indexfirst2<-grouplevel(first, index="ALLBUTDD", level="both", weighted=TRUE, 
empty.web=FALSE, 
                        dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                        nrep=100, fcdist="euclidean", fcweighted=TRUE) 
 
 
indexfirst3<-networklevel(first, index="ALLBUTDD", level="both", weighted=TRUE, 
                          ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                          nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                          logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
fcweighted=TRUE, 
                          fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 

# emfanisi twn onomatwn twn deiktwn poy ypologizei kathe entoli 
names(indexfirst) 
names(indexfirst2) 
names(indexfirst3) 
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# kataxorisi twn ypologismenwn deiktwn se alles metablites 
hlfirst<-indexfirst[[1]] 
LLfirst<-indexfirst[[2]] 
 
degreeHLfirst<-hlfirst [,1] 
normdegreeHLfirst<-hlfirst[,2] 
species.strengthHLfirst<-hlfirst[.3] 
PDIHLfirst<-hlfirst[,6] 
PSIHLfirst<-hlfirst[,9] 
betweennessHLfirst<-hlfirst[,11] 
weighted.betweennessHLfirst<-hlfirst[,12] 
closenessHLfirst<-hlfirst[,13] 
weighted.closenessHLfirst<-hlfirst[,14] 
partner.diversityHLA<-hlA[,16] 
effective.partnersHLfirst<-hlfirst[,17] 
dHLfirst<-hlfirst[,20] 
 
degreeLLfirst<-LLfirst [,1] 
normdegreeLLfirst<-LLfirst[,2] 
species.strengthLLfirst<-LLfirst[.3] 
PDILLfirst<-LLfirst[,6] 
PSILLfirst<-LLfirst[,9] 
betweennessLLfirst<-LLfirst[,11] 
weighted.betweennessLLfirst<-LLfirst[,12] 
closenessLLfirst<-LLfirst[,13] 
weighted.closenessLLfirst<-LLfirst[,14] 
partner.diversityLLfirst<-LLfirst[,16] 
effective.partners<-LLfirst[,17] 
dLLfirst<-LLfirst[,20] 
 
number.of.species.HLfirst<-indexfirst2[1] 
number.of.species.LLfirst<-indexfirst2[2] 
cluster.coefficient.HLfirst<-indexfirst2[7] 
cluster.coefficient.LLfirst<-indexfirst2[8] 
weighted.cluster.coefficient.HLfirst<-indexfirst2[9] 
weighted.cluster.coefficient.LLfirst<-indexfirst2[10] 
niche.overlap.HLfirst<-indexfirst2[11] 
niche.overlap.LLfirst<-indexfirst2[12] 
togetherness.HLfirst<-indexfirst2[13] 
togetherness.LLfirst<-indexfirst2[14] 
C.score.HLfirst<-indexfirst2[15] 
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C.score.LLfirst<-indexfirst2[16] 
V.ratio.HLfirst<-indexfirst2[17] 
V.ratio.LLfirst<-indexfirst2[18] 
robustness.HLfirst<-indexfirst2[23] 
robustness.LLfirst<-indexfirst2[24] 
partner.diversity.HLfirst<-indexfirst2[27] 
partner.diversity.LLfirst<-indexfirst2[28] 
 
connectancefirst<-indexfirst3[1] 
webasymmetryfirst<-indexfirst3[2] 
number_of_compartmentsfirst<-indexfirst3[4] 
cluster_coefficientfirst<-indexfirst3[6] 
nestednessfirst<-indexfirst3[7] 
NODFfirst<-indexfirst3[8] 
weighted_nestednessfirst<-indexfirst3[9] 
weighted_NODFfirst<-indexfirst3[10] 
weighted_connectancefirst<-indexfirst3[14] 
Shannon_diversityfirst<-indexfirst3[16] 
H2first<-indexfirst3[19] 
modulefirst = computeModules(first)  
 
 

#identifyModules: modularity and plot the modules 
listModuleInformation(modulefirst) 
printoutModuleInformation(modulefirst) 
plotModuleWeb(modulefirst) 
 
 
 
 

# ekteloymai thn idia diadikasia kai sta ypoloipa diktia kai sto telos 
pername tis metablites se ena arxeio sto SPSS 
 
# 2o diktio 
 
 
second <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "second") 
 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexsecond <-specieslevel(second, index="ALLBUTD", level="both", 
logbase=exp(1), low.abun=NULL,  
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                           high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                           nested.normalised=TRUE, nested.weighted=TRUE, 
empty.web=TRUE) 
names(indexsecond) 
 
 
dfun(second, abuns=NULL) 
 
 
indexsecond2<-grouplevel(second, index="ALLBUTDD", level="both", 
weighted=TRUE, empty.web=FALSE, 
                         dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                         nrep=100, fcdist="euclidean", fcweighted=TRUE) 
 
names(indexsecond2) 
 
 
indexsecond3<-networklevel(second, index="ALLBUTDD", level="both", 
weighted=TRUE, 
                           ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                           nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                           logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
fcweighted=TRUE, 
                           fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexsecond3) 
 
hlsecond<-indexsecond[[1]] 
LLsecond<-indexsecond[[2]] 
 
degreeHLsecond<-hlsecond [,1] 
normdegreeHLsecond<-hlsecond[,2] 
species.strengthHLsecond<-hlsecond[.3] 
PDIHLsecond<-hlsecond[,6] 
PSIHLsecond<-hlsecond[,9] 
betweennessHLsecond<-hlsecond[,11] 
weighted.betweennessHLsecond<-hlsecond[,12] 
closenessHLsecond<-hlsecond[,13] 
weighted.closenessHLsecond<-hlsecond[,14] 
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partner.diversityHLsecond<-hlsecond[,16] 
effective.partnersHLsecond<-hlsecond[,17] 
dHLsecond<-hlsecond[,20] 
 
degreeLLsecond<-LLsecond [,1] 
normdegreeLLsecond<-LLsecond[,2] 
species.strengthLLsecond<-LLsecond[.3] 
PDILLsecond<-LLsecond[,6] 
PSILLsecond<-LLsecond[,9] 
betweennessLLsecond<-LLsecond[,11] 
weighted.betweennessLLsecond<-LLsecond[,12] 
closenessLLsecond<-LLsecond[,13] 
weighted.closenessLLsecond<-LLsecond[,14] 
partner.diversityLLsecond<-LLsecond[,16] 
effective.partners<-LLsecond[,17] 
dLLsecond<-LLsecond[,20] 
 
number.of.species.HLsecond<-indexsecond2[1] 
number.of.species.LLsecond<-indexsecond2[2] 
cluster.coefficient.HLsecond<-indexsecond2[7] 
cluster.coefficient.LLsecond<-indexsecond2[8] 
weighted.cluster.coefficient.HLsecond<-indexsecond2[9] 
weighted.cluster.coefficient.LLsecond<-indexsecond2[10] 
niche.overlap.HLsecond<-indexsecond2[11] 
niche.overlap.LLsecond<-indexsecond2[12] 
togetherness.HLsecond<-indexsecond2[13] 
togetherness.LLsecond<-indexsecond2[14] 
C.score.HLsecond<-indexsecond2[15] 
C.score.LLsecond<-indexsecond2[16] 
V.ratio.HLsecond<-indexsecond2[17] 
V.ratio.LLsecond<-indexsecond2[18] 
robustness.HLsecond<-indexsecond2[23] 
robustness.LLsecond<-indexsecond2[24] 
partner.diversity.HLsecond<-indexsecond2[27] 
partner.diversity.LLsecond<-indexsecond2[28] 
connectancesecond<-indexsecond3[1] 
webasymmetrysecond<-indexsecond3[2] 
number_of_compartmentssecond<-indexsecond3[4] 
cluster_coefficientsecond<-indexsecond3[6] 
nestednesssecond<-indexsecond3[7] 
NODFsecond<-indexsecond3[8] 
weighted_nestednesssecond<-indexsecond3[9] 
weighted_NODFsecond<-indexsecond3[10] 
weighted_connectancesecond<-indexsecond3[14] 
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Shannon_diversitysecond<-indexsecond3[16] 
H2second<-indexsecond3[19] 
modulesecond = computeModules(second)  
 
 
#identifyModules: modularity  
listModuleInformation(modulesecond) 
printoutModuleInformation(modulesecond) 
plotModuleWeb(modulesecond) 
 
 
 
#3o diktio 
 
third <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "third") 
 
 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexthird <-specieslevel(third, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                          high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                          nested.normalised=TRUE, nested.weighted=TRUE, 
empty.web=TRUE) 
names(indexthird) 
 
dfun(third, abuns=NULL) 
 
 
indexthird2<-grouplevel(third, index="ALLBUTDD", level="both", weighted=TRUE, 
empty.web=FALSE, 
                        dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                        nrep=100, fcdist="euclidean", fcweighted=TRUE) 
 
names(indexthird2) 
 
 
indexthird3<-networklevel(third, index="ALLBUTDD", level="both", weighted=TRUE, 
                          ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                          nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
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                          logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
fcweighted=TRUE, 
                          fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexthird3) 
 
hlthird<-indexthird[[1]] 
LLthird<-indexthird[[2]] 
 
degreeHLthird<-hlthird [,1] 
normdegreeHLthird<-hlthird[,2] 
species.strengthHLthird<-hlthird[.3] 
PDIHLthird<-hlthird[,6] 
PSIHLthird<-hlthird[,9] 
betweennessHLthird<-hlthird[,11] 
weighted.betweennessHLthird<-hlthird[,12] 
closenessHLthird<-hlthird[,13] 
weighted.closenessHLthird<-hlthird[,14] 
partner.diversityHLA<-hlthird[,16] 
effective.partnersHLthird<-hlthird[,17] 
dHLthird<-hlthird[,20] 
 
degreeLLthird<-LLthird [,1] 
normdegreeLLthird<-LLthird[,2] 
species.strengthLLthird<-LLthird[.3] 
PDILLthird<-LLthird[,6] 
PSILLthird<-LLthird[,9] 
betweennessLLthird<-LLthird[,11] 
weighted.betweennessLLthird<-LLthird[,12] 
closenessLLthird<-LLthird[,13] 
weighted.closenessLLthird<-LLthird[,14] 
partner.diversityLLthird<-LLthird[,16] 
effective.partners<-LLthird[,17] 
dLLthird<-LLthird[,20] 
 
number.of.species.HLthird<-indexthird2[1] 
number.of.species.LLthird<-indexthird2[2] 
cluster.coefficient.HLthird<-indexthird2[7] 
cluster.coefficient.LLthird<-indexthird2[8] 
weighted.cluster.coefficient.HLthird<-indexthird2[9] 
weighted.cluster.coefficient.LLthird<-indexthird2[10] 
niche.overlap.HLthird<-indexthird2[11] 
niche.overlap.LLthird<-indexthird2[12] 
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togetherness.HLthird<-indexthird2[13] 
togetherness.LLthird<-indexthird2[14] 
C.score.HLthird<-indexthird2[15] 
C.score.LLthird<-indexthird2[16] 
V.ratio.HLthird<-indexthird2[17] 
V.ratio.LLthird<-indexthird2[18] 
robustness.HLthird<-indexthird2[23] 
robustness.LLthird<-indexthird2[24] 
partner.diversity.HLthird<-indexthird2[27] 
partner.diversity.LLthird<-indexthird2[28] 
 
connectancethird<-indexthird3[1] 
webasymmetrythird<-indexthird3[2] 
number_of_compartmentsthird<-indexthird3[4] 
cluster_coefficientthird<-indexthird3[6] 
nestednessthird<-indexthird3[7] 
NODFthird<-indexthird3[8] 
weighted_nestednessthird<-indexthird3[9] 
weighted_NODFthird<-indexthird3[10] 
weighted_connectancethird<-indexthird3[14] 
Shannon_diversitythird<-indexthird3[16] 
H2third<-indexthird3[19] 
 
modulethird = computeModules(third)  
 
 
#identifyModules: modularity =  
listModuleInformation(modulethird) 
printoutModuleInformation(modulethird) 
plotModuleWeb(modulethird) 
 
 
 
 
 
#4o diktio 
 
fourth <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "fourth") 
 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexfourth <-specieslevel(fourth, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
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                           high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                           nested.normalised=TRUE, nested.weighted=TRUE, 
empty.web=TRUE) 
names(indexfourth) 
 
 
dfun(fourth, abuns=NULL) 
 
 
indexfourth2<-grouplevel(fourth, index="ALLBUTDD", level="both", weighted=TRUE, 
empty.web=FALSE, 
                         dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                         nrep=100, fcdist="euclidean", fcweighted=TRUE) 
 
names(indexfourth2) 
 
indexfourth3<-networklevel(fourth, index="ALLBUTDD", level="both", 
weighted=TRUE, 
                           ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                           nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                           logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
fcweighted=TRUE, 
                           fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexfourth3) 
 
hlfourth<-indexfourth[[1]] 
LLfourth<-indexfourth[[2]] 
 
degreeHLfourth<-hlfourth [,1] 
normdegreeHLfourth<-hlfourth[,2] 
species.strengthHLfourth<-hlfourth[.3] 
PDIHLfourth<-hlfourth[,6] 
PSIHLfourth<-hlfourth[,9] 
betweennessHLfourth<-hlfourth[,11] 
weighted.betweennessHLfourth<-hlfourth[,12] 
closenessHLfourth<-hlfourth[,13] 
weighted.closenessHLfourth<-hlfourth[,14] 
partner.diversityHLA<-hlfourth[,16] 
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effective.partnersHLfourth<-hlfourth[,17] 
dHLfourth<-hlfourth[,20] 
 
degreeLLfourth<-LLfourth [,1] 
normdegreeLLfourth<-LLfourth[,2] 
species.strengthLLfourth<-LLfourth[.3] 
PDILLfourth<-LLfourth[,6] 
PSILLfourth<-LLfourth[,9] 
betweennessLLfourth<-LLfourth[,11] 
weighted.betweennessLLfourth<-LLfourth[,12] 
closenessLLfourth<-LLfourth[,13] 
weighted.closenessLLfourth<-LLfourth[,14] 
partner.diversityLLfourth<-LLfourth[,16] 
effective.partners<-LLfourth[,17] 
dLLfourth<-LLfourth[,20] 
 
number.of.species.HLfourth<-indexfourth2[1] 
number.of.species.LLfourth<-indexfourth2[2] 
cluster.coefficient.HLfourth<-indexfourth2[7] 
cluster.coefficient.LLfourth<-indexfourth2[8] 
weighted.cluster.coefficient.HLfourth<-indexfourth2[9] 
weighted.cluster.coefficient.LLfourth<-indexfourth2[10] 
niche.overlap.HLfourth<-indexfourth2[11] 
niche.overlap.LLfourth<-indexfourth2[12] 
togetherness.HLfourth<-indexfourth2[13] 
togetherness.LLfourth<-indexfourth2[14] 
C.score.HLfourth<-indexfourth2[15] 
C.score.LLfourth<-indexfourth2[16] 
V.ratio.HLfourth<-indexfourth2[17] 
V.ratio.LLfourth<-indexfourth2[18] 
robustness.HLfourth<-indexfourth2[23] 
robustness.LLfourth<-indexfourth2[24] 
partner.diversity.HLfourth<-indexfourth2[27] 
partner.diversity.LLfourth<-indexfourth2[28] 
 
connectancefourth<-indexfourth3[1] 
webasymmetryfourth<-indexfourth3[2] 
number_of_compartmentsfourth<-indexfourth3[4] 
cluster_coefficientfourth<-indexfourth3[6] 
nestednessfourth<-indexfourth3[7] 
NODFfourth<-indexfourth3[8] 
weighted_nestednessfourth<-indexfourth3[9] 
weighted_NODFfourth<-indexfourth3[10] 
weighted_connectancefourth<-indexfourth3[14] 
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Shannon_diversityfourth<-indexfourth3[16] 
H2fourth<-indexfourth3[19] 
modulefourth = computeModules(fourth)  
 
 
#identifyModules: modularity =  
listModuleInformation(modulefourth) 
printoutModuleInformation(modulefourth) 
plotModuleWeb(modulefourth) 
 
 
 
#5o diktio 
 
five <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "five") 
 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexfive <-specieslevel(five, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                         high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                         nested.normalised=TRUE, nested.weighted=TRUE, 
empty.web=TRUE) 
names(indexfive) 
 
 
dfun(five, abuns=NULL) 
 
 
indexfive2<-grouplevel(five, index="ALLBUTDD", level="both", weighted=TRUE, 
empty.web=FALSE, 
                       dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                       nrep=100, fcdist="euclidean", fcweighted=TRUE) 
 
names(indexfive2) 
 
 
indexfive3<-networklevel(five, index="ALLBUTDD", level="both", weighted=TRUE, 
                         ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                         nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
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                         logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
fcweighted=TRUE, 
                         fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexfive3) 
 
hlfive<-indexfive[[1]] 
LLfive<-indexfive[[2]] 
 
degreeHLfive<-hlfive [,1] 
normdegreeHLfive<-hlfive[,2] 
species.strengthHLfive<-hlfive[.3] 
PDIHLfive<-hlfive[,6] 
PSIHLfive<-hlfive[,9] 
betweennessHLfive<-hlfive[,11] 
weighted.betweennessHLfive<-hlfive[,12] 
closenessHLfive<-hlfive[,13] 
weighted.closenessHLfive<-hlfive[,14] 
partner.diversityHLA<-hlfive[,16] 
effective.partnersHLfive<-hlfive[,17] 
dHLfive<-hlfive[,20] 
 
degreeLLfive<-LLfive [,1] 
normdegreeLLfive<-LLfive[,2] 
species.strengthLLfive<-LLfive[.3] 
PDILLfive<-LLfive[,6] 
PSILLfive<-LLfive[,9] 
betweennessLLfive<-LLfive[,11] 
weighted.betweennessLLfive<-LLfive[,12] 
closenessLLfive<-LLfive[,13] 
weighted.closenessLLfive<-LLfive[,14] 
partner.diversityLLfive<-LLfive[,16] 
effective.partners<-LLfive[,17] 
dLLfive<-LLfive[,20] 
 
number.of.species.HLfive<-indexfive2[1] 
number.of.species.LLfive<-indexfive2[2] 
cluster.coefficient.HLfive<-indexfive2[7] 
cluster.coefficient.LLfive<-indexfive2[8] 
weighted.cluster.coefficient.HLfive<-indexfive2[9] 
weighted.cluster.coefficient.LLfive<-indexfive2[10] 
niche.overlap.HLfive<-indexfive2[11] 
niche.overlap.LLfive<-indexfive2[12] 
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togetherness.HLfive<-indexfive2[13] 
togetherness.LLfive<-indexfive2[14] 
C.score.HLfive<-indexfive2[15] 
C.score.LLfive<-indexfive2[16] 
V.ratio.HLfive<-indexfive2[17] 
V.ratio.LLfive<-indexfive2[18] 
robustness.HLfive<-indexfive2[23] 
robustness.LLfive<-indexfive2[24] 
partner.diversity.HLfive<-indexfive2[27] 
partner.diversity.LLfive<-indexfive2[28] 
 
connectancefive<-indexfive3[1] 
webasymmetryfive<-indexfive3[2] 
number_of_compartmentsfive<-indexfive3[4] 
cluster_coefficientfive<-indexfive3[6] 
nestednessfive<-indexfive3[7] 
NODFfive<-indexfive3[8] 
weighted_nestednessfive<-indexfive3[9] 
weighted_NODFfive<-indexfive3[10] 
weighted_connectancefive<-indexfive3[14] 
Shannon_diversityfive<-indexfive3[16] 
H2five<-indexfive3[19] 
modulefive = computeModules(five)  
 
 
 
listModuleInformation(modulefive) 
 
printoutModuleInformation(modulefive) 
 
plotModuleWeb(modulefive, plotModules=TRUE, rank=FALSE, weighted=TRUE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
 
 
 
 
#6o diktio 
 
 
six <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "six") 
 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
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indexsix <-specieslevel(six, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                        high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                        nested.normalised=TRUE, nested.weighted=TRUE, 
empty.web=TRUE) 
names(indexsix) 
 
 
dfun(six, abuns=NULL) 
 
 
indexsix2<-grouplevel(six, index="ALLBUTDD", level="both", weighted=TRUE, 
empty.web=FALSE, 
                      dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                      nrep=100, fcdist="euclidean", fcweighted=TRUE) 
 
names(indexsix2) 
 
 
indexsix3<-networklevel(six, index="ALLBUTDD", level="both", weighted=TRUE, 
                        ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                        nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                        logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
fcweighted=TRUE, 
                        fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexsix3) 
 
hlsix<-indexsix[[1]] 
LLsix<-indexsix[[2]] 
 
degreeHLsix<-hlsix [,1] 
normdegreeHLsix<-hlsix[,2] 
species.strengthHLsix<-hlsix[.3] 
PDIHLsix<-hlsix[,6] 
PSIHLsix<-hlsix[,9] 
betweennessHLsix<-hlsix[,11] 
weighted.betweennessHLsix<-hlsix[,12] 
closenessHLsix<-hlsix[,13] 



111 

weighted.closenessHLsix<-hlsix[,14] 
partner.diversityHLA<-hlsix[,16] 
effective.partnersHLsix<-hlsix[,17] 
dHLsix<-hlsix[,20] 
 
degreeLLsix<-LLsix [,1] 
normdegreeLLsix<-LLsix[,2] 
species.strengthLLsix<-LLsix[.3] 
PDILLsix<-LLsix[,6] 
PSILLsix<-LLsix[,9] 
betweennessLLsix<-LLsix[,11] 
weighted.betweennessLLsix<-LLsix[,12] 
closenessLLsix<-LLsix[,13] 
weighted.closenessLLsix<-LLsix[,14] 
partner.diversityLLsix<-LLsix[,16] 
effective.partners<-LLsix[,17] 
dLLsix<-LLsix[,20] 
 
number.of.species.HLsix<-indexsix2[1] 
number.of.species.LLsix<-indexsix2[2] 
cluster.coefficient.HLsix<-indexsix2[7] 
cluster.coefficient.LLsix<-indexsix2[8] 
weighted.cluster.coefficient.HLsix<-indexsix2[9] 
weighted.cluster.coefficient.LLsix<-indexsix2[10] 
niche.overlap.HLsix<-indexsix2[11] 
niche.overlap.LLsix<-indexsix2[12] 
togetherness.HLsix<-indexsix2[13] 
togetherness.LLsix<-indexsix2[14] 
C.score.HLsix<-indexsix2[15] 
C.score.LLsix<-indexsix2[16] 
V.ratio.HLsix<-indexsix2[17] 
V.ratio.LLsix<-indexsix2[18] 
robustness.HLsix<-indexsix2[23] 
robustness.LLsix<-indexsix2[24] 
partner.diversity.HLsix<-indexsix2[27] 
partner.diversity.LLsix<-indexsix2[28] 
connectancesix<-indexsix3[1] 
webasymmetrysix<-indexsix3[2] 
number_of_compartmentssix<-indexsix3[4] 
cluster_coefficientsix<-indexsix3[6] 
nestednesssix<-indexsix3[7] 
NODFsix<-indexsix3[8] 
weighted_nestednesssix<-indexsix3[9] 
weighted_NODFsix<-indexsix3[10] 
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weighted_connectancesix<-indexsix3[14] 
Shannon_diversitysix<-indexsix3[16] 
H2six<-indexsix3[19] 
modulesix = computeModules(six)  
 
 
 
listModuleInformation(modulesix) 
 
printoutModuleInformation(modulesix) 
 
plotModuleWeb(modulesix, plotModules=TRUE, rank=FALSE, weighted=TRUE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
 
 
#7o diktio 
 
seven <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "seven") 
 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexseven <-specieslevel(seven, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                          high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                          nested.normalised=TRUE, nested.weighted=TRUE, 
empty.web=TRUE) 
names(indexseven) 
 
 
dfun(seven, abuns=NULL) 
 
 
indexseven2<-grouplevel(seven, index="ALLBUTDD", level="both", 
weighted=TRUE, empty.web=FALSE, 
                        dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                        nrep=100, fcdist="euclidean", fcweighted=TRUE) 
 
names(indexseven2) 
 
indexseven3<-networklevel(seven, index="ALLBUTDD", level="both", 
weighted=TRUE, 
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                          ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                          nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                          logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
fcweighted=TRUE, 
                          fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexseven3) 
 
hlseven<-indexseven[[1]] 
LLseven<-indexseven[[2]] 
 
degreeHLseven<-hlseven [,1] 
normdegreeHLseven<-hlseven[,2] 
species.strengthHLseven<-hlseven[.3] 
PDIHLseven<-hlseven[,6] 
PSIHLseven<-hlseven[,9] 
betweennessHLseven<-hlseven[,11] 
weighted.betweennessHLseven<-hlseven[,12] 
closenessHLseven<-hlseven[,13] 
weighted.closenessHLseven<-hlseven[,14] 
partner.diversityHLA<-hlA[,16] 
effective.partnersHLseven<-hlseven[,17] 
dHLseven<-hlseven[,20] 
 
degreeLLseven<-LLseven [,1] 
normdegreeLLseven<-LLseven[,2] 
species.strengthLLseven<-LLseven[.3] 
PDILLseven<-LLseven[,6] 
PSILLseven<-LLseven[,9] 
betweennessLLseven<-LLseven[,11] 
weighted.betweennessLLseven<-LLseven[,12] 
closenessLLseven<-LLseven[,13] 
weighted.closenessLLseven<-LLseven[,14] 
partner.diversityLLseven<-LLseven[,16] 
effective.partners<-LLseven[,17] 
dLLseven<-LLseven[,20] 
 
number.of.species.HLseven<-indexseven2[1] 
number.of.species.LLseven<-indexseven2[2] 
cluster.coefficient.HLseven<-indexseven2[7] 
cluster.coefficient.LLseven<-indexseven2[8] 
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weighted.cluster.coefficient.HLseven<-indexseven2[9] 
weighted.cluster.coefficient.LLseven<-indexseven2[10] 
niche.overlap.HLseven<-indexseven2[11] 
niche.overlap.LLseven<-indexseven2[12] 
togetherness.HLseven<-indexseven2[13] 
togetherness.LLseven<-indexseven2[14] 
C.score.HLseven<-indexseven2[15] 
C.score.LLseven<-indexseven2[16] 
V.ratio.HLseven<-indexseven2[17] 
V.ratio.LLseven<-indexseven2[18] 
robustness.HLseven<-indexseven2[23] 
robustness.LLseven<-indexseven2[24] 
partner.diversity.HLseven<-indexseven2[27] 
partner.diversity.LLseven<-indexseven2[28] 
 
connectanceseven<-indexseven3[1] 
webasymmetryseven<-indexseven3[2] 
number_of_compartmentsseven<-indexseven3[4] 
cluster_coefficientseven<-indexseven3[6] 
nestednessseven<-indexseven3[7] 
NODFseven<-indexseven3[8] 
weighted_nestednessseven<-indexseven3[9] 
weighted_NODFseven<-indexseven3[10] 
weighted_connectanceseven<-indexseven3[14] 
Shannon_diversityseven<-indexseven3[16] 
H2seven<-indexseven3[19] 
moduleseven = computeModules(seven)  
 
 
 
 
listModuleInformation(moduleseven) 
 
printoutModuleInformation(moduleseven) 
 
plotModuleWeb(moduleseven, plotModules=TRUE, rank=FALSE, weighted=TRUE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
 
 
 
#8o diktio 
 
eight <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "eight") 
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#eyresi deikton gia to diktio  
indexeight <-specieslevel(eight, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                          high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                          nested.normalised=TRUE, nested.weighted=TRUE, 
empty.web=TRUE) 
names(indexeight) 
 
 
dfun(eight, abuns=NULL) 
 
 
indexeight2<-grouplevel(eight, index="ALLBUTDD", level="both", weighted=TRUE, 
empty.web=FALSE, 
                        dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                        nrep=100, fcdist="euclidean", fcweighted=TRUE) 
 
names(indexeight2) 
 
 
indexeight3<-networklevel(eight, index="ALLBUTDD", level="both", weighted=TRUE, 
                          ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                          nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                          logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
fcweighted=TRUE, 
                          fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexeight3) 
 
hleight<-indexeight[[1]] 
LLeight<-indexeight[[2]] 
 
degreeHLeight<-hleight [,1] 
normdegreeHLeight<-hleight[,2] 
species.strengthHLeight<-hleight[.3] 
PDIHLeight<-hleight[,6] 
PSIHLeight<-hleight[,9] 



116 

betweennessHLeight<-hleight[,11] 
weighted.betweennessHLeight<-hleight[,12] 
closenessHLeight<-hleight[,13] 
weighted.closenessHLeight<-hleight[,14] 
partner.diversityHLA<-hleight[,16] 
effective.partnersHLeight<-hleight[,17] 
dHLeight<-hleight[,20] 
 
degreeLLeight<-LLeight [,1] 
normdegreeLLeight<-LLeight[,2] 
species.strengthLLeight<-LLeight[.3] 
PDILLeight<-LLeight[,6] 
PSILLeight<-LLeight[,9] 
betweennessLLeight<-LLeight[,11] 
weighted.betweennessLLeight<-LLeight[,12] 
closenessLLeight<-LLeight[,13] 
weighted.closenessLLeight<-LLeight[,14] 
partner.diversityLLeight<-LLeight[,16] 
effective.partners<-LLeight[,17] 
dLLeight<-LLeight[,20] 
 
number.of.species.HLeight<-indexeight2[1] 
number.of.species.LLeight<-indexeight2[2] 
cluster.coefficient.HLeight<-indexeight2[7] 
cluster.coefficient.LLeight<-indexeight2[8] 
weighted.cluster.coefficient.HLeight<-indexeight2[9] 
weighted.cluster.coefficient.LLeight<-indexeight2[10] 
niche.overlap.HLeight<-indexeight2[11] 
niche.overlap.LLeight<-indexeight2[12] 
togetherness.HLeight<-indexeight2[13] 
togetherness.LLeight<-indexeight2[14] 
C.score.HLeight<-indexeight2[15] 
C.score.LLeight<-indexeight2[16] 
V.ratio.HLeight<-indexeight2[17] 
V.ratio.LLeight<-indexeight2[18] 
robustness.HLeight<-indexeight2[23] 
robustness.LLeight<-indexeight2[24] 
partner.diversity.HLeight<-indexeight2[27] 
partner.diversity.LLeight<-indexeight2[28] 
connectanceeight<-indexeight3[1] 
webasymmetryeight<-indexeight3[2] 
number_of_compartmentseight<-indexeight3[4] 
cluster_coefficienteight<-indexeight3[6] 
nestednesseight<-indexeight3[7] 
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NODFeight<-indexeight3[8] 
weighted_nestednesseight<-indexeight3[9] 
weighted_NODFeight<-indexeight3[10] 
weighted_connectanceeight<-indexeight3[14] 
Shannon_diversityeight<-indexeight3[16] 
H2eight<-indexeight3[19] 
moduleeight = computeModules(eight)  
 
listModuleInformation(moduleeight) 
 
printoutModuleInformation(moduleeight) 
 
plotModuleWeb(moduleeight, plotModules=TRUE, rank=FALSE, weighted=TRUE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
 
 
 
#9o diktio 
 
nine <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "nine") 
 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexnine <-specieslevel(nine, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                         high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                         nested.normalised=TRUE, empty.web=TRUE) 
names(indexnine) 
 
 
dfun(nine, abuns=NULL) 
 
 
indexnine2<-grouplevel(nine, index="ALLBUTDD", level="both", empty.web=FALSE, 
                       dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                       nrep=100, fcdist="euclidean") 
 
names(indexnine2) 
 
 
indexnine3<-networklevel(nine, index="ALLBUTDD", level="both",  
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                         ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                         nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                         logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE,  
                         fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexnine3) 
 
hlnine<-indexnine[[1]] 
LLnine<-indexnine[[2]] 
 
degreeHLnine<-hlnine [,1] 
normdegreeHLnine<-hlnine[,2] 
species.strengthHLnine<-hlnine[.3] 
PDIHLnine<-hlnine[,6] 
PSIHLnine<-hlnine[,9] 
betweennessHLnine<-hlnine[,11] 
wnineed.betweennessHLnine<-hlnine[,12] 
closenessHLnine<-hlnine[,13] 
wnineed.closenessHLnine<-hlnine[,14] 
partner.diversityHLA<-hlnine[,16] 
effective.partnersHLnine<-hlnine[,17] 
dHLnine<-hlnine[,20] 
 
degreeLLnine<-LLnine [,1] 
normdegreeLLnine<-LLnine[,2] 
species.strengthLLnine<-LLnine[.3] 
PDILLnine<-LLnine[,6] 
PSILLnine<-LLnine[,9] 
betweennessLLnine<-LLnine[,11] 
wnineed.betweennessLLnine<-LLnine[,12] 
closenessLLnine<-LLnine[,13] 
wnineed.closenessLLnine<-LLnine[,14] 
partner.diversityLLnine<-LLnine[,16] 
effective.partners<-LLnine[,17] 
dLLnine<-LLnine[,20] 
 
number.of.species.HLnine<-indexnine2[1] 
number.of.species.LLnine<-indexnine2[2] 
cluster.coefficient.HLnine<-indexnine2[7] 
cluster.coefficient.LLnine<-indexnine2[8] 
wnineed.cluster.coefficient.HLnine<-indexnine2[9] 
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wnineed.cluster.coefficient.LLnine<-indexnine2[10] 
niche.overlap.HLnine<-indexnine2[11] 
niche.overlap.LLnine<-indexnine2[12] 
togetherness.HLnine<-indexnine2[13] 
togetherness.LLnine<-indexnine2[14] 
C.score.HLnine<-indexnine2[15] 
C.score.LLnine<-indexnine2[16] 
V.ratio.HLnine<-indexnine2[17] 
V.ratio.LLnine<-indexnine2[18] 
robustness.HLnine<-indexnine2[23] 
robustness.LLnine<-indexnine2[24] 
partner.diversity.HLnine<-indexnine2[27] 
partner.diversity.LLnine<-indexnine2[28] 
connectancenine<-indexnine3[1] 
webasymmetrynine<-indexnine3[2] 
number_of_compartmentsnine<-indexnine3[4] 
cluster_coefficientnine<-indexnine3[6] 
nestednessnine<-indexnine3[7] 
NODFnine<-indexnine3[8] 
wnineed_nestednessnine<-indexnine3[9] 
wnineed_NODFnine<-indexnine3[10] 
wnineed_connectancenine<-indexnine3[14] 
Shannon_diversitynine<-indexnine3[16] 
H2nine<-indexnine3[19] 
modulenine = computeModules(nine)  
 
listModuleInformation(modulenine) 
 
printoutModuleInformation(modulenine) 
 
plotModuleWeb(modulenine, plotModules=TRUE, rank=FALSE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
 
 
 
#10o diktio 
 
d10 <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "d10") 
 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexd10 <-specieslevel(d10, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
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                        high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                        nested.normalised=TRUE,  empty.web=TRUE) 
names(indexd10) 
 
 
dfun(d10, abuns=NULL) 
 
 
indexd102<-grouplevel(d10, index="ALLBUTDD", level="both",  empty.web=FALSE, 
                      dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                      nrep=100, fcdist="euclidean") 
 
names(indexd102) 
 
indexd103<-networklevel(d10, index="ALLBUTDD", level="both",  
                        ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                        nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                        logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE,  
                        fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
names(indexd103) 
 
hld10<-indexd10[[1]] 
LLd10<-indexd10[[2]] 
 
degreeHLd10<-hld10 [,1] 
normdegreeHLd10<-hld10[,2] 
species.strengthHLd10<-hld10[.3] 
PDIHLd10<-hld10[,6] 
PSIHLd10<-hld10[,9] 
betweennessHLd10<-hld10[,11] 
wd10ed.betweennessHLd10<-hld10[,12] 
closenessHLd10<-hld10[,13] 
wd10ed.closenessHLd10<-hld10[,14] 
partner.diversityHLA<-hld10[,16] 
effective.partnersHLd10<-hld10[,17] 
dHLd10<-hld10[,20] 
 
degreeLLd10<-LLd10 [,1] 
normdegreeLLd10<-LLd10[,2] 
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species.strengthLLd10<-LLd10[.3] 
PDILLd10<-LLd10[,6] 
PSILLd10<-LLd10[,9] 
betweennessLLd10<-LLd10[,11] 
wd10ed.betweennessLLd10<-LLd10[,12] 
closenessLLd10<-LLd10[,13] 
wd10ed.closenessLLd10<-LLd10[,14] 
partner.diversityLLd10<-LLd10[,16] 
effective.partners<-LLd10[,17] 
dLLd10<-LLd10[,20] 
 
number.of.species.HLd10<-indexd102[1] 
number.of.species.LLd10<-indexd102[2] 
cluster.coefficient.HLd10<-indexd102[7] 
cluster.coefficient.LLd10<-indexd102[8] 
wd10ed.cluster.coefficient.HLd10<-indexd102[9] 
wd10ed.cluster.coefficient.LLd10<-indexd102[10] 
niche.overlap.HLd10<-indexd102[11] 
niche.overlap.LLd10<-indexd102[12] 
togetherness.HLd10<-indexd102[13] 
togetherness.LLd10<-indexd102[14] 
C.score.HLd10<-indexd102[15] 
C.score.LLd10<-indexd102[16] 
V.ratio.HLd10<-indexd102[17] 
V.ratio.LLd10<-indexd102[18] 
robustness.HLd10<-indexd102[23] 
robustness.LLd10<-indexd102[24] 
partner.diversity.HLd10<-indexd102[27] 
partner.diversity.LLd10<-indexd102[28] 
connectanced10<-indexd103[1] 
webasymmetryd10<-indexd103[2] 
number_of_compartmentsd10<-indexd103[4] 
cluster_coefficientd10<-indexd103[6] 
nestednessd10<-indexd103[7] 
NODFd10<-indexd103[8] 
wd10ed_nestednessd10<-indexd103[9] 
wd10ed_NODFd10<-indexd103[10] 
wd10ed_connectanced10<-indexd103[14] 
Shannon_diversityd10<-indexd103[16] 
H2d10<-indexd103[19] 
moduled10 = computeModules(d10)  
 
 
listModuleInformation(moduled10) 
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printoutModuleInformation(moduled10) 
 
plotModuleWeb(moduled10, plotModules=TRUE, rank=FALSE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
 
 
 
 
#11o diktio 
 
d11 <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "d11") 
 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexd11 <-specieslevel(d11, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                        high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                        nested.normalised=TRUE,  empty.web=TRUE) 
names(indexd11) 
 
 
dfun(d11, abuns=NULL) 
 
 
indexd112<-grouplevel(d11, index="ALLBUTDD", level="both", empty.web=FALSE, 
                      dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                      nrep=100, fcdist="euclidean") 
 
names(indexd112) 
 
 
 
indexd113<-networklevel(d11, index="ALLBUTDD", level="both",  
                        ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                        nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                        logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE,  
                        fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
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names(indexd113) 
 
hld11<-indexd11[[1]] 
LLd11<-indexd11[[2]] 
 
degreeHLd11<-hld11 [,1] 
normdegreeHLd11<-hld11[,2] 
species.strengthHLd11<-hld11[.3] 
PDIHLd11<-hld11[,6] 
PSIHLd11<-hld11[,9] 
betweennessHLd11<-hld11[,11] 
wd11ed.betweennessHLd11<-hld11[,12] 
closenessHLd11<-hld11[,13] 
wd11ed.closenessHLd11<-hld11[,14] 
partner.diversityHLA<-hld11[,16] 
effective.partnersHLd11<-hld11[,17] 
dHLd11<-hld11[,20] 
 
degreeLLd11<-LLd11 [,1] 
normdegreeLLd11<-LLd11[,2] 
species.strengthLLd11<-LLd11[.3] 
PDILLd11<-LLd11[,6] 
PSILLd11<-LLd11[,9] 
betweennessLLd11<-LLd11[,11] 
wd11ed.betweennessLLd11<-LLd11[,12] 
closenessLLd11<-LLd11[,13] 
wd11ed.closenessLLd11<-LLd11[,14] 
partner.diversityLLd11<-LLd11[,16] 
effective.partners<-LLd11[,17] 
dLLd11<-LLd11[,20] 
 
number.of.species.HLd11<-indexd112[1] 
number.of.species.LLd11<-indexd112[2] 
cluster.coefficient.HLd11<-indexd112[7] 
cluster.coefficient.LLd11<-indexd112[8] 
wd11ed.cluster.coefficient.HLd11<-indexd112[9] 
wd11ed.cluster.coefficient.LLd11<-indexd112[10] 
niche.overlap.HLd11<-indexd112[11] 
niche.overlap.LLd11<-indexd112[12] 
togetherness.HLd11<-indexd112[13] 
togetherness.LLd11<-indexd112[14] 
C.score.HLd11<-indexd112[15] 
C.score.LLd11<-indexd112[16] 
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V.ratio.HLd11<-indexd112[17] 
V.ratio.LLd11<-indexd112[18] 
robustness.HLd11<-indexd112[23] 
robustness.LLd11<-indexd112[24] 
partner.diversity.HLd11<-indexd112[27] 
partner.diversity.LLd11<-indexd112[28] 
connectanced11<-indexd113[1] 
webasymmetryd11<-indexd113[2] 
number_of_compartmentsd11<-indexd113[4] 
cluster_coefficientd11<-indexd113[6] 
nestednessd11<-indexd113[7] 
NODFd11<-indexd113[8] 
wd11ed_nestednessd11<-indexd113[9] 
wd11ed_NODFd11<-indexd113[10] 
wd11ed_connectanced11<-indexd113[14] 
Shannon_diversityd11<-indexd113[16] 
H2d11<-indexd113[19] 
moduled11 = computeModules(d11)  
 
listModuleInformation(moduled11) 
 
printoutModuleInformation(moduled11) 
 
plotModuleWeb(moduled11, plotModules=TRUE, rank=FALSE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
 
 
 
#12o diktio 
d12 <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "d12") 
 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexd12 <-specieslevel(d12, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                        high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                        nested.normalised=TRUE,  empty.web=TRUE) 
names(indexd12) 
 
 
dfun(d12, abuns=NULL) 
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indexd122<-grouplevel(d12, index="ALLBUTDD", level="both", empty.web=FALSE, 
                      dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                      nrep=100, fcdist="euclidean", ) 
 
names(indexd122) 
 
 
indexd123<-networklevel(d12, index="ALLBUTDD", level="both",  
                        ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                        nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                        logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
                        fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexd123) 
 
hld12<-indexd12[[1]] 
LLd12<-indexd12[[2]] 
 
degreeHLd12<-hld12 [,1] 
normdegreeHLd12<-hld12[,2] 
species.strengthHLd12<-hld12[.3] 
PDIHLd12<-hld12[,6] 
PSIHLd12<-hld12[,9] 
betweennessHLd12<-hld12[,11] 
wd12ed.betweennessHLd12<-hld12[,12] 
closenessHLd12<-hld12[,13] 
wd12ed.closenessHLd12<-hld12[,14] 
partner.diversityHLA<-hld12[,16] 
effective.partnersHLd12<-hld12[,17] 
dHLd12<-hld12[,20] 
 
degreeLLd12<-LLd12 [,1] 
normdegreeLLd12<-LLd12[,2] 
species.strengthLLd12<-LLd12[.3] 
PDILLd12<-LLd12[,6] 
PSILLd12<-LLd12[,9] 
betweennessLLd12<-LLd12[,11] 
wd12ed.betweennessLLd12<-LLd12[,12] 
closenessLLd12<-LLd12[,13] 
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wd12ed.closenessLLd12<-LLd12[,14] 
partner.diversityLLd12<-LLd12[,16] 
effective.partners<-LLd12[,17] 
dLLd12<-LLd12[,20] 
 
number.of.species.HLd12<-indexd122[1] 
number.of.species.HLd12 
number.of.species.LLd12<-indexd122[2] 
number.of.species.LLd12 
cluster.coefficient.HLd12<-indexd122[7] 
cluster.coefficient.HLd12 
cluster.coefficient.LLd12<-indexd122[8] 
cluster.coefficient.LLd12 
wd12ed.cluster.coefficient.HLd12<-indexd122[9] 
wd12ed.cluster.coefficient.HLd12 
wd12ed.cluster.coefficient.LLd12<-indexd122[10] 
wd12ed.cluster.coefficient.LLd12 
niche.overlap.HLd12<-indexd122[11] 
niche.overlap.HLd12 
niche.overlap.LLd12<-indexd122[12] 
niche.overlap.LLd12 
togetherness.HLd12<-indexd122[13] 
togetherness.HLd12 
togetherness.LLd12<-indexd122[14] 
togetherness.LLd12 
C.score.HLd12<-indexd122[15] 
C.score.HLd12 
C.score.LLd12<-indexd122[16] 
C.score.LLd12 
V.ratio.HLd12<-indexd122[17] 
V.ratio.HLd12 
V.ratio.LLd12<-indexd122[18] 
V.ratio.LLd12 
robustness.HLd12<-indexd122[23] 
robustness.HLd12 
robustness.LLd12<-indexd122[24] 
robustness.LLd12 
partner.diversity.HLd12<-indexd122[27] 
partner.diversity.HLd12 
partner.diversity.LLd12<-indexd122[28] 
partner.diversity.LLd12 
connectanced12<-indexd123[1] 
connectanced12 
webasymmetryd12<-indexd123[2] 
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webasymmetryd12 
number_of_compartmentsd12<-indexd123[4] 
number_of_compartmentsd12 
cluster_coefficientd12<-indexd123[6] 
cluster_coefficientd12 
nestednessd12<-indexd123[7] 
nestednessd12 
NODFd12<-indexd123[8] 
NODFd12 
wd12ed_nestednessd12<-indexd123[9] 
wd12ed_nestednessd12 
wd12ed_NODFd12<-indexd123[10] 
wd12ed_NODFd12 
wd12ed_connectanced12<-indexd123[14] 
wd12ed_connectanced12 
Shannon_diversityd12<-indexd123[16] 
Shannon_diversityd12 
H2d12<-indexd123[19] 
H2d12 
moduled12 = computeModules(d12)  
moduled12 
 
listModuleInformation(moduled12) 
 
printoutModuleInformation(moduled12) 
 
plotModuleWeb(moduled12, plotModules=TRUE, rank=FALSE,  
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
 
 
 
#13o diktio 
 
d13 <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "d13") 
 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexd13 <-specieslevel(d13, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                        high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                        nested.normalised=TRUE,  empty.web=TRUE) 
names(indexd13) 
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dfun(d13, abuns=NULL) 
 
 
indexd132<-grouplevel(d13, index="ALLBUTDD", level="both", empty.web=FALSE, 
                      dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                      nrep=100, fcdist="euclidean", ) 
 
names(indexd132) 
 
 
indexd133<-networklevel(d13, index="ALLBUTDD", level="both",  
                        ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                        nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                        logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
                        fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexd133) 
 
hld13<-indexd13[[1]] 
LLd13<-indexd13[[2]] 
 
degreeHLd13<-hld13 [,1] 
normdegreeHLd13<-hld13[,2] 
species.strengthHLd13<-hld13[.3] 
PDIHLd13<-hld13[,6] 
PSIHLd13<-hld13[,9] 
betweennessHLd13<-hld13[,11] 
wd13ed.betweennessHLd13<-hld13[,12] 
closenessHLd13<-hld13[,13] 
wd13ed.closenessHLd13<-hld13[,14] 
partner.diversityHLA<-hld13[,16] 
effective.partnersHLd13<-hld13[,17] 
dHLd13<-hld13[,20] 
 
degreeLLd13<-LLd13 [,1] 
normdegreeLLd13<-LLd13[,2] 
species.strengthLLd13<-LLd13[.3] 
PDILLd13<-LLd13[,6] 
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PSILLd13<-LLd13[,9] 
betweennessLLd13<-LLd13[,11] 
wd13ed.betweennessLLd13<-LLd13[,12] 
closenessLLd13<-LLd13[,13] 
wd13ed.closenessLLd13<-LLd13[,14] 
partner.diversityLLd13<-LLd13[,16] 
effective.partners<-LLd13[,17] 
dLLd13<-LLd13[,20] 
 
number.of.species.HLd13<-indexd132[1] 
number.of.species.HLd13 
number.of.species.LLd13<-indexd132[2] 
number.of.species.LLd13 
cluster.coefficient.HLd13<-indexd132[7] 
cluster.coefficient.HLd13 
cluster.coefficient.LLd13<-indexd132[8] 
cluster.coefficient.LLd13 
wd13ed.cluster.coefficient.HLd13<-indexd132[9] 
wd13ed.cluster.coefficient.HLd13 
wd13ed.cluster.coefficient.LLd13<-indexd132[10] 
wd13ed.cluster.coefficient.LLd13 
niche.overlap.HLd13<-indexd132[11] 
niche.overlap.HLd13 
niche.overlap.LLd13<-indexd132[12] 
niche.overlap.LLd13 
togetherness.HLd13<-indexd132[13] 
togetherness.HLd13 
togetherness.LLd13<-indexd132[14] 
togetherness.LLd13 
C.score.HLd13<-indexd132[15] 
C.score.HLd13 
C.score.LLd13<-indexd132[16] 
C.score.LLd13 
V.ratio.HLd13<-indexd132[17] 
V.ratio.HLd13 
V.ratio.LLd13<-indexd132[18] 
V.ratio.LLd13 
robustness.HLd13<-indexd132[23] 
robustness.HLd13 
robustness.LLd13<-indexd132[24] 
robustness.LLd13 
partner.diversity.HLd13<-indexd132[27] 
partner.diversity.HLd13 
partner.diversity.LLd13<-indexd132[28] 
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partner.diversity.LLd13 
connectanced13<-indexd133[1] 
connectanced13 
webasymmetryd13<-indexd133[2] 
webasymmetryd13 
number_of_compartmentsd13<-indexd133[4] 
number_of_compartmentsd13 
cluster_coefficientd13<-indexd133[6] 
cluster_coefficientd13 
nestednessd13<-indexd133[7] 
nestednessd13 
NODFd13<-indexd133[8] 
NODFd13 
wd13ed_nestednessd13<-indexd133[9] 
wd13ed_nestednessd13 
wd13ed_NODFd13<-indexd133[10] 
wd13ed_NODFd13 
wd13ed_connectanced13<-indexd133[14] 
wd13ed_connectanced13 
Shannon_diversityd13<-indexd133[16] 
Shannon_diversityd13 
H2d13<-indexd133[19] 
H2d13 
moduled13 = computeModules(d13)  
moduled13 
 
 
listModuleInformation(moduled13) 
 
printoutModuleInformation(moduled13) 
 
plotModuleWeb(moduled13, plotModules=TRUE, rank=FALSE, wd13ed=TRUE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
 
 
 
#14o diktio 
d14 <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "d14") 
 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexd14 <-specieslevel(d14, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
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                        high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                        nested.normalised=TRUE,  empty.web=TRUE) 
names(indexd14) 
 
 
dfun(d14, abuns=NULL) 
 
 
indexd142<-grouplevel(d14, index="ALLBUTDD", level="both", empty.web=FALSE, 
                      dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                      nrep=100, fcdist="euclidean", ) 
 
names(indexd142) 
 
 
indexd143<-networklevel(d14, index="ALLBUTDD", level="both",  
                        ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                        nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                        logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
                        fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexd143) 
 
hld14<-indexd14[[1]] 
LLd14<-indexd14[[2]] 
 
degreeHLd14<-hld14 [,1] 
normdegreeHLd14<-hld14[,2] 
species.strengthHLd14<-hld14[.3] 
PDIHLd14<-hld14[,6] 
PSIHLd14<-hld14[,9] 
betweennessHLd14<-hld14[,11] 
wd14ed.betweennessHLd14<-hld14[,12] 
closenessHLd14<-hld14[,13] 
wd14ed.closenessHLd14<-hld14[,14] 
partner.diversityHLA<-hld14[,16] 
effective.partnersHLd14<-hld14[,17] 
dHLd14<-hld14[,20] 
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degreeLLd14<-LLd14 [,1] 
normdegreeLLd14<-LLd14[,2] 
species.strengthLLd14<-LLd14[.3] 
PDILLd14<-LLd14[,6] 
PSILLd14<-LLd14[,9] 
betweennessLLd14<-LLd14[,11] 
wd14ed.betweennessLLd14<-LLd14[,12] 
closenessLLd14<-LLd14[,13] 
wd14ed.closenessLLd14<-LLd14[,14] 
partner.diversityLLd14<-LLd14[,16] 
effective.partners<-LLd14[,17] 
dLLd14<-LLd14[,20] 
 
number.of.species.HLd14<-indexd142[1] 
number.of.species.HLd14 
number.of.species.LLd14<-indexd142[2] 
number.of.species.LLd14 
cluster.coefficient.HLd14<-indexd142[7] 
cluster.coefficient.HLd14 
cluster.coefficient.LLd14<-indexd142[8] 
cluster.coefficient.LLd14 
wd14ed.cluster.coefficient.HLd14<-indexd142[9] 
wd14ed.cluster.coefficient.HLd14 
wd14ed.cluster.coefficient.LLd14<-indexd142[10] 
wd14ed.cluster.coefficient.LLd14 
niche.overlap.HLd14<-indexd142[11] 
niche.overlap.HLd14 
niche.overlap.LLd14<-indexd142[12] 
niche.overlap.LLd14 
togetherness.HLd14<-indexd142[13] 
togetherness.HLd14 
togetherness.LLd14<-indexd142[14] 
togetherness.LLd14 
C.score.HLd14<-indexd142[15] 
C.score.HLd14 
C.score.LLd14<-indexd142[16] 
C.score.LLd14 
V.ratio.HLd14<-indexd142[17] 
V.ratio.HLd14 
V.ratio.LLd14<-indexd142[18] 
V.ratio.LLd14 
robustness.HLd14<-indexd142[23] 
robustness.HLd14 
robustness.LLd14<-indexd142[24] 
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robustness.LLd14 
partner.diversity.HLd14<-indexd142[27] 
partner.diversity.HLd14 
partner.diversity.LLd14<-indexd142[28] 
partner.diversity.LLd14 
connectanced14<-indexd143[1] 
connectanced14 
webasymmetryd14<-indexd143[2] 
webasymmetryd14 
number_of_compartmentsd14<-indexd143[4] 
number_of_compartmentsd14 
cluster_coefficientd14<-indexd143[6] 
cluster_coefficientd14 
nestednessd14<-indexd143[7] 
nestednessd14 
NODFd14<-indexd143[8] 
NODFd14 
wd14ed_nestednessd14<-indexd143[9] 
wd14ed_nestednessd14 
wd14ed_NODFd14<-indexd143[10] 
wd14ed_NODFd14 
wd14ed_connectanced14<-indexd143[14] 
wd14ed_connectanced14 
Shannon_diversityd14<-indexd143[16] 
Shannon_diversityd14 
H2d14<-indexd143[19] 
H2d14 
moduled14 = computeModules(d14)  
moduled14 
 
 
 
listModuleInformation(moduled14) 
 
printoutModuleInformation(moduled14) 
 
plotModuleWeb(moduled14, plotModules=TRUE, rank=FALSE, wd14ed=TRUE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
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#15o diktio 
 
d15 <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "d15") 
 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexd15 <-specieslevel(d15, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                        high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                        nested.normalised=TRUE,  empty.web=TRUE) 
names(indexd15) 
 
dfun(d15, abuns=NULL) 
 
 
indexd152<-grouplevel(d15, index="ALLBUTDD", level="both", empty.web=FALSE, 
                      dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                      nrep=100, fcdist="euclidean", ) 
 
names(indexd152) 
 
 
indexd153<-networklevel(d15, index="ALLBUTDD", level="both",  
                        ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                        nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                        logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
                        fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
names(indexd153) 
 
hld15<-indexd15[[1]] 
LLd15<-indexd15[[2]] 
 
degreeHLd15<-hld15 [,1] 
normdegreeHLd15<-hld15[,2] 
species.strengthHLd15<-hld15[.3] 
PDIHLd15<-hld15[,6] 
PSIHLd15<-hld15[,9] 
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betweennessHLd15<-hld15[,11] 
wd15ed.betweennessHLd15<-hld15[,12] 
closenessHLd15<-hld15[,13] 
wd15ed.closenessHLd15<-hld15[,14] 
partner.diversityHLA<-hld15[,16] 
effective.partnersHLd15<-hld15[,17] 
dHLd15<-hld15[,20] 
 
degreeLLd15<-LLd15 [,1] 
normdegreeLLd15<-LLd15[,2] 
species.strengthLLd15<-LLd15[.3] 
PDILLd15<-LLd15[,6] 
PSILLd15<-LLd15[,9] 
betweennessLLd15<-LLd15[,11] 
wd15ed.betweennessLLd15<-LLd15[,12] 
closenessLLd15<-LLd15[,13] 
wd15ed.closenessLLd15<-LLd15[,14] 
partner.diversityLLd15<-LLd15[,16] 
effective.partners<-LLd15[,17] 
dLLd15<-LLd15[,20] 
 
number.of.species.HLd15<-indexd152[1] 
number.of.species.HLd15 
number.of.species.LLd15<-indexd152[2] 
number.of.species.LLd15 
cluster.coefficient.HLd15<-indexd152[7] 
cluster.coefficient.HLd15 
cluster.coefficient.LLd15<-indexd152[8] 
cluster.coefficient.LLd15 
wd15ed.cluster.coefficient.HLd15<-indexd152[9] 
wd15ed.cluster.coefficient.HLd15 
wd15ed.cluster.coefficient.LLd15<-indexd152[10] 
wd15ed.cluster.coefficient.LLd15 
niche.overlap.HLd15<-indexd152[11] 
niche.overlap.HLd15 
niche.overlap.LLd15<-indexd152[12] 
niche.overlap.LLd15 
togetherness.HLd15<-indexd152[13] 
togetherness.HLd15 
togetherness.LLd15<-indexd152[14] 
togetherness.LLd15 
C.score.HLd15<-indexd152[15] 
C.score.HLd15 
C.score.LLd15<-indexd152[16] 
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C.score.LLd15 
V.ratio.HLd15<-indexd152[17] 
V.ratio.HLd15 
V.ratio.LLd15<-indexd152[18] 
V.ratio.LLd15 
robustness.HLd15<-indexd152[23] 
robustness.HLd15 
robustness.LLd15<-indexd152[24] 
robustness.LLd15 
partner.diversity.HLd15<-indexd152[27] 
partner.diversity.HLd15 
partner.diversity.LLd15<-indexd152[28] 
partner.diversity.LLd15 
connectanced15<-indexd153[1] 
connectanced15 
webasymmetryd15<-indexd153[2] 
webasymmetryd15 
number_of_compartmentsd15<-indexd153[4] 
number_of_compartmentsd15 
cluster_coefficientd15<-indexd153[6] 
cluster_coefficientd15 
nestednessd15<-indexd153[7] 
nestednessd15 
NODFd15<-indexd153[8] 
NODFd15 
wd15ed_nestednessd15<-indexd153[9] 
wd15ed_nestednessd15 
wd15ed_NODFd15<-indexd153[10] 
wd15ed_NODFd15 
wd15ed_connectanced15<-indexd153[14] 
wd15ed_connectanced15 
Shannon_diversityd15<-indexd153[16] 
Shannon_diversityd15 
H2d15<-indexd153[19] 
H2d15 
moduled15 = computeModules(d15)  
moduled15 
 
listModuleInformation(moduled15) 
 
printoutModuleInformation(moduled15) 
 



137 

plotModuleWeb(moduled15, plotModules=TRUE, rank=FALSE, wd15ed=TRUE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
 
 
 
 
#16o diktio 
d16 <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "d16") 
 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexd16 <-specieslevel(d16, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                        high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                        nested.normalised=TRUE,  empty.web=TRUE) 
names(indexd16) 
 
 
dfun(d16, abuns=NULL) 
 
 
indexd162<-grouplevel(d16, index="ALLBUTDD", level="both", empty.web=FALSE, 
                      dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                      nrep=100, fcdist="euclidean", ) 
 
names(indexd162) 
 
 
indexd163<-networklevel(d16, index="ALLBUTDD", level="both",  
                        ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                        nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                        logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
                        fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexd163) 
 
hld16<-indexd16[[1]] 
LLd16<-indexd16[[2]] 
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degreeHLd16<-hld16 [,1] 
normdegreeHLd16<-hld16[,2] 
species.strengthHLd16<-hld16[.3] 
PDIHLd16<-hld16[,6] 
PSIHLd16<-hld16[,9] 
betweennessHLd16<-hld16[,11] 
wd16ed.betweennessHLd16<-hld16[,12] 
closenessHLd16<-hld16[,13] 
wd16ed.closenessHLd16<-hld16[,14] 
partner.diversityHLA<-hld16[,16] 
effective.partnersHLd16<-hld16[,17] 
dHLd16<-hld16[,20] 
 
degreeLLd16<-LLd16 [,1] 
normdegreeLLd16<-LLd16[,2] 
species.strengthLLd16<-LLd16[.3] 
PDILLd16<-LLd16[,6] 
PSILLd16<-LLd16[,9] 
betweennessLLd16<-LLd16[,11] 
wd16ed.betweennessLLd16<-LLd16[,12] 
closenessLLd16<-LLd16[,13] 
wd16ed.closenessLLd16<-LLd16[,14] 
partner.diversityLLd16<-LLd16[,16] 
effective.partners<-LLd16[,17] 
dLLd16<-LLd16[,20] 
 
number.of.species.HLd16<-indexd162[1] 
number.of.species.HLd16 
number.of.species.LLd16<-indexd162[2] 
number.of.species.LLd16 
cluster.coefficient.HLd16<-indexd162[7] 
cluster.coefficient.HLd16 
cluster.coefficient.LLd16<-indexd162[8] 
cluster.coefficient.LLd16 
wd16ed.cluster.coefficient.HLd16<-indexd162[9] 
wd16ed.cluster.coefficient.HLd16 
wd16ed.cluster.coefficient.LLd16<-indexd162[10] 
wd16ed.cluster.coefficient.LLd16 
niche.overlap.HLd16<-indexd162[11] 
niche.overlap.HLd16 
niche.overlap.LLd16<-indexd162[12] 
niche.overlap.LLd16 
togetherness.HLd16<-indexd162[13] 
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togetherness.HLd16 
togetherness.LLd16<-indexd162[14] 
togetherness.LLd16 
C.score.HLd16<-indexd162[15] 
C.score.HLd16 
C.score.LLd16<-indexd162[16] 
C.score.LLd16 
V.ratio.HLd16<-indexd162[17] 
V.ratio.HLd16 
V.ratio.LLd16<-indexd162[18] 
V.ratio.LLd16 
robustness.HLd16<-indexd162[23] 
robustness.HLd16 
robustness.LLd16<-indexd162[24] 
robustness.LLd16 
partner.diversity.HLd16<-indexd162[27] 
partner.diversity.HLd16 
partner.diversity.LLd16<-indexd162[28] 
partner.diversity.LLd16 
connectanced16<-indexd163[1] 
connectanced16 
webasymmetryd16<-indexd163[2] 
webasymmetryd16 
number_of_compartmentsd16<-indexd163[4] 
number_of_compartmentsd16 
cluster_coefficientd16<-indexd163[6] 
cluster_coefficientd16 
nestednessd16<-indexd163[7] 
nestednessd16 
NODFd16<-indexd163[8] 
NODFd16 
wd16ed_nestednessd16<-indexd163[9] 
wd16ed_nestednessd16 
wd16ed_NODFd16<-indexd163[10] 
wd16ed_NODFd16 
wd16ed_connectanced16<-indexd163[14] 
wd16ed_connectanced16 
Shannon_diversityd16<-indexd163[16] 
Shannon_diversityd16 
H2d16<-indexd163[19] 
H2d16 
moduled16 = computeModules(d16)  
moduled16 
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listModuleInformation(moduled16) 
 
printoutModuleInformation(moduled16) 
 
plotModuleWeb(moduled16, plotModules=TRUE, rank=FALSE, wd16ed=TRUE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
 
 
 
#17o diktio 
d17 <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "d17") 
 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexd17 <-specieslevel(d17, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                        high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                        nested.normalised=TRUE,  empty.web=TRUE) 
names(indexd17) 
 
 
dfun(d17, abuns=NULL) 
 
 
indexd172<-grouplevel(d17, index="ALLBUTDD", level="both", empty.web=FALSE, 
                      dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                      nrep=100, fcdist="euclidean", ) 
 
names(indexd172) 
 
 
indexd173<-networklevel(d17, index="ALLBUTDD", level="both",  
                        ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                        nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                        logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
                        fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
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names(indexd173) 
 
hld17<-indexd17[[1]] 
LLd17<-indexd17[[2]] 
 
degreeHLd17<-hld17 [,1] 
normdegreeHLd17<-hld17[,2] 
species.strengthHLd17<-hld17[.3] 
PDIHLd17<-hld17[,6] 
PSIHLd17<-hld17[,9] 
betweennessHLd17<-hld17[,11] 
wd17ed.betweennessHLd17<-hld17[,12] 
closenessHLd17<-hld17[,13] 
wd17ed.closenessHLd17<-hld17[,14] 
partner.diversityHLA<-hld17[,16] 
effective.partnersHLd17<-hld17[,17] 
dHLd17<-hld17[,20] 
 
degreeLLd17<-LLd17 [,1] 
normdegreeLLd17<-LLd17[,2] 
species.strengthLLd17<-LLd17[.3] 
PDILLd17<-LLd17[,6] 
PSILLd17<-LLd17[,9] 
betweennessLLd17<-LLd17[,11] 
wd17ed.betweennessLLd17<-LLd17[,12] 
closenessLLd17<-LLd17[,13] 
wd17ed.closenessLLd17<-LLd17[,14] 
partner.diversityLLd17<-LLd17[,16] 
effective.partners<-LLd17[,17] 
dLLd17<-LLd17[,20] 
 
number.of.species.HLd17<-indexd172[1] 
number.of.species.HLd17 
number.of.species.LLd17<-indexd172[2] 
number.of.species.LLd17 
cluster.coefficient.HLd17<-indexd172[7] 
cluster.coefficient.HLd17 
cluster.coefficient.LLd17<-indexd172[8] 
cluster.coefficient.LLd17 
wd17ed.cluster.coefficient.HLd17<-indexd172[9] 
wd17ed.cluster.coefficient.HLd17 
wd17ed.cluster.coefficient.LLd17<-indexd172[10] 
wd17ed.cluster.coefficient.LLd17 
niche.overlap.HLd17<-indexd172[11] 
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niche.overlap.HLd17 
niche.overlap.LLd17<-indexd172[12] 
niche.overlap.LLd17 
togetherness.HLd17<-indexd172[13] 
togetherness.HLd17 
togetherness.LLd17<-indexd172[14] 
togetherness.LLd17 
C.score.HLd17<-indexd172[15] 
C.score.HLd17 
C.score.LLd17<-indexd172[16] 
C.score.LLd17 
V.ratio.HLd17<-indexd172[17] 
V.ratio.HLd17 
V.ratio.LLd17<-indexd172[18] 
V.ratio.LLd17 
robustness.HLd17<-indexd172[23] 
robustness.HLd17 
robustness.LLd17<-indexd172[24] 
robustness.LLd17 
partner.diversity.HLd17<-indexd172[27] 
partner.diversity.HLd17 
partner.diversity.LLd17<-indexd172[28] 
partner.diversity.LLd17 
connectanced17<-indexd173[1] 
connectanced17 
webasymmetryd17<-indexd173[2] 
webasymmetryd17 
number_of_compartmentsd17<-indexd173[4] 
number_of_compartmentsd17 
cluster_coefficientd17<-indexd173[6] 
cluster_coefficientd17 
nestednessd17<-indexd173[7] 
nestednessd17 
NODFd17<-indexd173[8] 
NODFd17 
wd17ed_nestednessd17<-indexd173[9] 
wd17ed_nestednessd17 
wd17ed_NODFd17<-indexd173[10] 
wd17ed_NODFd17 
wd17ed_connectanced17<-indexd173[14] 
wd17ed_connectanced17 
Shannon_diversityd17<-indexd173[16] 
Shannon_diversityd17 
H2d17<-indexd173[19] 
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H2d17 
moduled17 = computeModules(d17)  
moduled17 
 
listModuleInformation(moduled17) 
 
printoutModuleInformation(moduled17) 
 
plotModuleWeb(moduled17, plotModules=TRUE, rank=FALSE, wd17ed=TRUE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
 
 
 
#18o diktio 
d18 <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "d18") 
 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexd18 <-specieslevel(d18, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                        high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                        nested.normalised=TRUE,  empty.web=TRUE) 
names(indexd18) 
 
 
dfun(d18, abuns=NULL) 
 
 
indexd182<-grouplevel(d18, index="ALLBUTDD", level="both", empty.web=FALSE, 
                      dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                      nrep=100, fcdist="euclidean", ) 
 
names(indexd182) 
 
 
indexd183<-networklevel(d18, index="ALLBUTDD", level="both",  
                        ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                        nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                        logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
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                        fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexd183) 
 
hld18<-indexd18[[1]] 
LLd18<-indexd18[[2]] 
 
degreeHLd18<-hld18 [,1] 
normdegreeHLd18<-hld18[,2] 
species.strengthHLd18<-hld18[.3] 
PDIHLd18<-hld18[,6] 
PSIHLd18<-hld18[,9] 
betweennessHLd18<-hld18[,11] 
wd18ed.betweennessHLd18<-hld18[,12] 
closenessHLd18<-hld18[,13] 
wd18ed.closenessHLd18<-hld18[,14] 
partner.diversityHLA<-hld18[,16] 
effective.partnersHLd18<-hld18[,17] 
dHLd18<-hld18[,20] 
 
degreeLLd18<-LLd18 [,1] 
normdegreeLLd18<-LLd18[,2] 
species.strengthLLd18<-LLd18[.3] 
PDILLd18<-LLd18[,6] 
PSILLd18<-LLd18[,9] 
betweennessLLd18<-LLd18[,11] 
wd18ed.betweennessLLd18<-LLd18[,12] 
closenessLLd18<-LLd18[,13] 
wd18ed.closenessLLd18<-LLd18[,14] 
partner.diversityLLd18<-LLd18[,16] 
effective.partners<-LLd18[,17] 
dLLd18<-LLd18[,20] 
 
number.of.species.HLd18<-indexd182[1] 
number.of.species.HLd18 
number.of.species.LLd18<-indexd182[2] 
number.of.species.LLd18 
cluster.coefficient.HLd18<-indexd182[7] 
cluster.coefficient.HLd18 
cluster.coefficient.LLd18<-indexd182[8] 
cluster.coefficient.LLd18 
wd18ed.cluster.coefficient.HLd18<-indexd182[9] 
wd18ed.cluster.coefficient.HLd18 
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wd18ed.cluster.coefficient.LLd18<-indexd182[10] 
wd18ed.cluster.coefficient.LLd18 
niche.overlap.HLd18<-indexd182[11] 
niche.overlap.HLd18 
niche.overlap.LLd18<-indexd182[12] 
niche.overlap.LLd18 
togetherness.HLd18<-indexd182[13] 
togetherness.HLd18 
togetherness.LLd18<-indexd182[14] 
togetherness.LLd18 
C.score.HLd18<-indexd182[15] 
C.score.HLd18 
C.score.LLd18<-indexd182[16] 
C.score.LLd18 
V.ratio.HLd18<-indexd182[17] 
V.ratio.HLd18 
V.ratio.LLd18<-indexd182[18] 
V.ratio.LLd18 
robustness.HLd18<-indexd182[23] 
robustness.HLd18 
robustness.LLd18<-indexd182[24] 
robustness.LLd18 
partner.diversity.HLd18<-indexd182[27] 
partner.diversity.HLd18 
partner.diversity.LLd18<-indexd182[28] 
partner.diversity.LLd18 
connectanced18<-indexd183[1] 
connectanced18 
webasymmetryd18<-indexd183[2] 
webasymmetryd18 
number_of_compartmentsd18<-indexd183[4] 
number_of_compartmentsd18 
cluster_coefficientd18<-indexd183[6] 
cluster_coefficientd18 
nestednessd18<-indexd183[7] 
nestednessd18 
NODFd18<-indexd183[8] 
NODFd18 
wd18ed_nestednessd18<-indexd183[9] 
wd18ed_nestednessd18 
wd18ed_NODFd18<-indexd183[10] 
wd18ed_NODFd18 
wd18ed_connectanced18<-indexd183[14] 
wd18ed_connectanced18 
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Shannon_diversityd18<-indexd183[16] 
Shannon_diversityd18 
H2d18<-indexd183[19] 
H2d18 
moduled18 = computeModules(d18)  
moduled18 
 
 
listModuleInformation(moduled18) 
 
printoutModuleInformation(moduled18) 
 
plotModuleWeb(moduled18, plotModules=TRUE, rank=FALSE, wd18ed=TRUE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
 
 
 
#19o diktio 
d19 <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "d19") 
 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexd19 <-specieslevel(d19, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                        high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                        nested.normalised=TRUE,  empty.web=TRUE) 
names(indexd19) 
 
 
dfun(d19, abuns=NULL) 
 
 
indexd192<-grouplevel(d19, index="ALLBUTDD", level="both", empty.web=FALSE, 
                      dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                      nrep=100, fcdist="euclidean", ) 
 
names(indexd192) 
 
 
indexd193<-networklevel(d19, index="ALLBUTDD", level="both",  
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                        ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                        nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                        logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
                        fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexd193) 
 
hld19<-indexd19[[1]] 
LLd19<-indexd19[[2]] 
 
degreeHLd19<-hld19 [,1] 
normdegreeHLd19<-hld19[,2] 
species.strengthHLd19<-hld19[.3] 
PDIHLd19<-hld19[,6] 
PSIHLd19<-hld19[,9] 
betweennessHLd19<-hld19[,11] 
wd19ed.betweennessHLd19<-hld19[,12] 
closenessHLd19<-hld19[,13] 
wd19ed.closenessHLd19<-hld19[,14] 
partner.diversityHLA<-hld19[,16] 
effective.partnersHLd19<-hld19[,17] 
dHLd19<-hld19[,20] 
 
degreeLLd19<-LLd19 [,1] 
normdegreeLLd19<-LLd19[,2] 
species.strengthLLd19<-LLd19[.3] 
PDILLd19<-LLd19[,6] 
PSILLd19<-LLd19[,9] 
betweennessLLd19<-LLd19[,11] 
wd19ed.betweennessLLd19<-LLd19[,12] 
closenessLLd19<-LLd19[,13] 
wd19ed.closenessLLd19<-LLd19[,14] 
partner.diversityLLd19<-LLd19[,16] 
effective.partners<-LLd19[,17] 
dLLd19<-LLd19[,20] 
 
number.of.species.HLd19<-indexd192[1] 
number.of.species.HLd19 
number.of.species.LLd19<-indexd192[2] 
number.of.species.LLd19 
cluster.coefficient.HLd19<-indexd192[7] 
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cluster.coefficient.HLd19 
cluster.coefficient.LLd19<-indexd192[8] 
cluster.coefficient.LLd19 
wd19ed.cluster.coefficient.HLd19<-indexd192[9] 
wd19ed.cluster.coefficient.HLd19 
wd19ed.cluster.coefficient.LLd19<-indexd192[10] 
wd19ed.cluster.coefficient.LLd19 
niche.overlap.HLd19<-indexd192[11] 
niche.overlap.HLd19 
niche.overlap.LLd19<-indexd192[12] 
niche.overlap.LLd19 
togetherness.HLd19<-indexd192[13] 
togetherness.HLd19 
togetherness.LLd19<-indexd192[14] 
togetherness.LLd19 
C.score.HLd19<-indexd192[15] 
C.score.HLd19 
C.score.LLd19<-indexd192[16] 
C.score.LLd19 
V.ratio.HLd19<-indexd192[17] 
V.ratio.HLd19 
V.ratio.LLd19<-indexd192[18] 
V.ratio.LLd19 
robustness.HLd19<-indexd192[23] 
robustness.HLd19 
robustness.LLd19<-indexd192[24] 
robustness.LLd19 
partner.diversity.HLd19<-indexd192[27] 
partner.diversity.HLd19 
partner.diversity.LLd19<-indexd192[28] 
partner.diversity.LLd19 
connectanced19<-indexd193[1] 
connectanced19 
webasymmetryd19<-indexd193[2] 
webasymmetryd19 
number_of_compartmentsd19<-indexd193[4] 
number_of_compartmentsd19 
cluster_coefficientd19<-indexd193[6] 
cluster_coefficientd19 
nestednessd19<-indexd193[7] 
nestednessd19 
NODFd19<-indexd193[8] 
NODFd19 
wd19ed_nestednessd19<-indexd193[9] 
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wd19ed_nestednessd19 
wd19ed_NODFd19<-indexd193[10] 
wd19ed_NODFd19 
wd19ed_connectanced19<-indexd193[14] 
wd19ed_connectanced19 
Shannon_diversityd19<-indexd193[16] 
Shannon_diversityd19 
H2d19<-indexd193[19] 
H2d19 
moduled19 = computeModules(d19)  
moduled19 
 
 
listModuleInformation(moduled19) 
 
printoutModuleInformation(moduled19) 
 
plotModuleWeb(moduled19, plotModules=TRUE, rank=FALSE, wd19ed=TRUE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
 
 
 
#20o diktio 
d20 <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "d20") 
 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexd20 <-specieslevel(d20, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                        high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                        nested.normalised=TRUE,  empty.web=TRUE) 
names(indexd20) 
 
 
dfun(d20, abuns=NULL) 
 
 
indexd202<-grouplevel(d20, index="ALLBUTDD", level="both", empty.web=FALSE, 
                      dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                      nrep=100, fcdist="euclidean", ) 
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names(indexd202) 
 
 
indexd203<-networklevel(d20, index="ALLBUTDD", level="both",  
                        ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                        nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                        logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
                        fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexd203) 
 
hld20<-indexd20[[1]] 
LLd20<-indexd20[[2]] 
 
degreeHLd20<-hld20 [,1] 
normdegreeHLd20<-hld20[,2] 
species.strengthHLd20<-hld20[.3] 
PDIHLd20<-hld20[,6] 
PSIHLd20<-hld20[,9] 
betweennessHLd20<-hld20[,11] 
wd20ed.betweennessHLd20<-hld20[,12] 
closenessHLd20<-hld20[,13] 
wd20ed.closenessHLd20<-hld20[,14] 
partner.diversityHLA<-hld20[,16] 
effective.partnersHLd20<-hld20[,17] 
dHLd20<-hld20[,20] 
 
degreeLLd20<-LLd20 [,1] 
normdegreeLLd20<-LLd20[,2] 
species.strengthLLd20<-LLd20[.3] 
PDILLd20<-LLd20[,6] 
PSILLd20<-LLd20[,9] 
betweennessLLd20<-LLd20[,11] 
wd20ed.betweennessLLd20<-LLd20[,12] 
closenessLLd20<-LLd20[,13] 
wd20ed.closenessLLd20<-LLd20[,14] 
partner.diversityLLd20<-LLd20[,16] 
effective.partners<-LLd20[,17] 
dLLd20<-LLd20[,20] 
 
number.of.species.HLd20<-indexd202[1] 
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number.of.species.HLd20 
number.of.species.LLd20<-indexd202[2] 
number.of.species.LLd20 
cluster.coefficient.HLd20<-indexd202[7] 
cluster.coefficient.HLd20 
cluster.coefficient.LLd20<-indexd202[8] 
cluster.coefficient.LLd20 
wd20ed.cluster.coefficient.HLd20<-indexd202[9] 
wd20ed.cluster.coefficient.HLd20 
wd20ed.cluster.coefficient.LLd20<-indexd202[10] 
wd20ed.cluster.coefficient.LLd20 
niche.overlap.HLd20<-indexd202[11] 
niche.overlap.HLd20 
niche.overlap.LLd20<-indexd202[12] 
niche.overlap.LLd20 
togetherness.HLd20<-indexd202[13] 
togetherness.HLd20 
togetherness.LLd20<-indexd202[14] 
togetherness.LLd20 
C.score.HLd20<-indexd202[15] 
C.score.HLd20 
C.score.LLd20<-indexd202[16] 
C.score.LLd20 
V.ratio.HLd20<-indexd202[17] 
V.ratio.HLd20 
V.ratio.LLd20<-indexd202[18] 
V.ratio.LLd20 
robustness.HLd20<-indexd202[23] 
robustness.HLd20 
robustness.LLd20<-indexd202[24] 
robustness.LLd20 
partner.diversity.HLd20<-indexd202[27] 
partner.diversity.HLd20 
partner.diversity.LLd20<-indexd202[28] 
partner.diversity.LLd20 
connectanced20<-indexd203[1] 
connectanced20 
webasymmetryd20<-indexd203[2] 
webasymmetryd20 
number_of_compartmentsd20<-indexd203[4] 
number_of_compartmentsd20 
cluster_coefficientd20<-indexd203[6] 
cluster_coefficientd20 
nestednessd20<-indexd203[7] 
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nestednessd20 
NODFd20<-indexd203[8] 
NODFd20 
wd20ed_nestednessd20<-indexd203[9] 
wd20ed_nestednessd20 
wd20ed_NODFd20<-indexd203[10] 
wd20ed_NODFd20 
wd20ed_connectanced20<-indexd203[14] 
wd20ed_connectanced20 
Shannon_diversityd20<-indexd203[16] 
Shannon_diversityd20 
H2d20<-indexd203[19] 
H2d20 
moduled20 = computeModules(d20)  
moduled20 
 
 
 
listModuleInformation(moduled20) 
 
printoutModuleInformation(moduled20) 
 
plotModuleWeb(moduled20, plotModules=TRUE, rank=FALSE, wd20ed=TRUE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
 
 
#21o diktio 
d21 <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "d21") 
 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexd21 <-specieslevel(d21, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                        high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                        nested.normalised=TRUE,  empty.web=TRUE) 
names(indexd21) 
 
 
dfun(d21, abuns=NULL) 
 
 
indexd212<-grouplevel(d21, index="ALLBUTDD", level="both", empty.web=FALSE, 
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                      dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                      nrep=100, fcdist="euclidean", ) 
 
names(indexd212) 
 
 
indexd213<-networklevel(d21, index="ALLBUTDD", level="both",  
                        ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                        nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                        logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
                        fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexd213) 
 
hld21<-indexd21[[1]] 
LLd21<-indexd21[[2]] 
 
degreeHLd21<-hld21 [,1] 
normdegreeHLd21<-hld21[,2] 
species.strengthHLd21<-hld21[.3] 
PDIHLd21<-hld21[,6] 
PSIHLd21<-hld21[,9] 
betweennessHLd21<-hld21[,11] 
wd21ed.betweennessHLd21<-hld21[,12] 
closenessHLd21<-hld21[,13] 
wd21ed.closenessHLd21<-hld21[,14] 
partner.diversityHLA<-hld21[,16] 
effective.partnersHLd21<-hld21[,17] 
dHLd21<-hld21[,20] 
 
degreeLLd21<-LLd21 [,1] 
normdegreeLLd21<-LLd21[,2] 
species.strengthLLd21<-LLd21[.3] 
PDILLd21<-LLd21[,6] 
PSILLd21<-LLd21[,9] 
betweennessLLd21<-LLd21[,11] 
wd21ed.betweennessLLd21<-LLd21[,12] 
closenessLLd21<-LLd21[,13] 
wd21ed.closenessLLd21<-LLd21[,14] 
partner.diversityLLd21<-LLd21[,16] 
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effective.partners<-LLd21[,17] 
dLLd21<-LLd21[,20] 
 
number.of.species.HLd21<-indexd212[1] 
number.of.species.HLd21 
number.of.species.LLd21<-indexd212[2] 
number.of.species.LLd21 
cluster.coefficient.HLd21<-indexd212[7] 
cluster.coefficient.HLd21 
cluster.coefficient.LLd21<-indexd212[8] 
cluster.coefficient.LLd21 
wd21ed.cluster.coefficient.HLd21<-indexd212[9] 
wd21ed.cluster.coefficient.HLd21 
wd21ed.cluster.coefficient.LLd21<-indexd212[10] 
wd21ed.cluster.coefficient.LLd21 
niche.overlap.HLd21<-indexd212[11] 
niche.overlap.HLd21 
niche.overlap.LLd21<-indexd212[12] 
niche.overlap.LLd21 
togetherness.HLd21<-indexd212[13] 
togetherness.HLd21 
togetherness.LLd21<-indexd212[14] 
togetherness.LLd21 
C.score.HLd21<-indexd212[15] 
C.score.HLd21 
C.score.LLd21<-indexd212[16] 
C.score.LLd21 
V.ratio.HLd21<-indexd212[17] 
V.ratio.HLd21 
V.ratio.LLd21<-indexd212[18] 
V.ratio.LLd21 
robustness.HLd21<-indexd212[23] 
robustness.HLd21 
robustness.LLd21<-indexd212[24] 
robustness.LLd21 
partner.diversity.HLd21<-indexd212[27] 
partner.diversity.HLd21 
partner.diversity.LLd21<-indexd212[28] 
partner.diversity.LLd21 
connectanced21<-indexd213[1] 
connectanced21 
webasymmetryd21<-indexd213[2] 
webasymmetryd21 
number_of_compartmentsd21<-indexd213[4] 
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number_of_compartmentsd21 
cluster_coefficientd21<-indexd213[6] 
cluster_coefficientd21 
nestednessd21<-indexd213[7] 
nestednessd21 
NODFd21<-indexd213[8] 
NODFd21 
wd21ed_nestednessd21<-indexd213[9] 
wd21ed_nestednessd21 
wd21ed_NODFd21<-indexd213[10] 
wd21ed_NODFd21 
wd21ed_connectanced21<-indexd213[14] 
wd21ed_connectanced21 
Shannon_diversityd21<-indexd213[16] 
Shannon_diversityd21 
H2d21<-indexd213[19] 
H2d21 
moduled21 = computeModules(d21)  
moduled21 
 
 
listModuleInformation(moduled21) 
 
printoutModuleInformation(moduled21) 
 
plotModuleWeb(moduled21, plotModules=TRUE, rank=FALSE, wd21ed=TRUE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
 
 
 
#22o diktio 
d22 <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "d22") 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexd22 <-specieslevel(d22, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                        high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                        nested.normalised=TRUE,  empty.web=TRUE) 
names(indexd22) 
 
 
dfun(d22, abuns=NULL) 
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indexd222<-grouplevel(d22, index="ALLBUTDD", level="both", empty.web=FALSE, 
                      dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                      nrep=100, fcdist="euclidean", ) 
 
names(indexd222) 
 
 
indexd223<-networklevel(d22, index="ALLBUTDD", level="both",  
                        ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                        nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                        logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
                        fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexd223) 
 
hld22<-indexd22[[1]] 
LLd22<-indexd22[[2]] 
 
degreeHLd22<-hld22 [,1] 
normdegreeHLd22<-hld22[,2] 
species.strengthHLd22<-hld22[.3] 
PDIHLd22<-hld22[,6] 
PSIHLd22<-hld22[,9] 
betweennessHLd22<-hld22[,11] 
wd22ed.betweennessHLd22<-hld22[,12] 
closenessHLd22<-hld22[,13] 
wd22ed.closenessHLd22<-hld22[,14] 
partner.diversityHLA<-hld22[,16] 
effective.partnersHLd22<-hld22[,17] 
dHLd22<-hld22[,20] 
 
degreeLLd22<-LLd22 [,1] 
normdegreeLLd22<-LLd22[,2] 
species.strengthLLd22<-LLd22[.3] 
PDILLd22<-LLd22[,6] 
PSILLd22<-LLd22[,9] 
betweennessLLd22<-LLd22[,11] 
wd22ed.betweennessLLd22<-LLd22[,12] 
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closenessLLd22<-LLd22[,13] 
wd22ed.closenessLLd22<-LLd22[,14] 
partner.diversityLLd22<-LLd22[,16] 
effective.partners<-LLd22[,17] 
dLLd22<-LLd22[,20] 
 
number.of.species.HLd22<-indexd222[1] 
number.of.species.HLd22 
number.of.species.LLd22<-indexd222[2] 
number.of.species.LLd22 
cluster.coefficient.HLd22<-indexd222[7] 
cluster.coefficient.HLd22 
cluster.coefficient.LLd22<-indexd222[8] 
cluster.coefficient.LLd22 
wd22ed.cluster.coefficient.HLd22<-indexd222[9] 
wd22ed.cluster.coefficient.HLd22 
wd22ed.cluster.coefficient.LLd22<-indexd222[10] 
wd22ed.cluster.coefficient.LLd22 
niche.overlap.HLd22<-indexd222[11] 
niche.overlap.HLd22 
niche.overlap.LLd22<-indexd222[12] 
niche.overlap.LLd22 
togetherness.HLd22<-indexd222[13] 
togetherness.HLd22 
togetherness.LLd22<-indexd222[14] 
togetherness.LLd22 
C.score.HLd22<-indexd222[15] 
C.score.HLd22 
C.score.LLd22<-indexd222[16] 
C.score.LLd22 
V.ratio.HLd22<-indexd222[17] 
V.ratio.HLd22 
V.ratio.LLd22<-indexd222[18] 
V.ratio.LLd22 
robustness.HLd22<-indexd222[23] 
robustness.HLd22 
robustness.LLd22<-indexd222[24] 
robustness.LLd22 
partner.diversity.HLd22<-indexd222[27] 
partner.diversity.HLd22 
partner.diversity.LLd22<-indexd222[28] 
partner.diversity.LLd22 
connectanced22<-indexd223[1] 
connectanced22 
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webasymmetryd22<-indexd223[2] 
webasymmetryd22 
number_of_compartmentsd22<-indexd223[4] 
number_of_compartmentsd22 
cluster_coefficientd22<-indexd223[6] 
cluster_coefficientd22 
nestednessd22<-indexd223[7] 
nestednessd22 
NODFd22<-indexd223[8] 
NODFd22 
wd22ed_nestednessd22<-indexd223[9] 
wd22ed_nestednessd22 
wd22ed_NODFd22<-indexd223[10] 
wd22ed_NODFd22 
wd22ed_connectanced22<-indexd223[14] 
wd22ed_connectanced22 
Shannon_diversityd22<-indexd223[16] 
Shannon_diversityd22 
H2d22<-indexd223[19] 
H2d22 
moduled22 = computeModules(d22)  
moduled22 
 
 
listModuleInformation(moduled22) 
 
printoutModuleInformation(moduled22) 
 
plotModuleWeb(moduled22, plotModules=TRUE, rank=FALSE, wd22ed=TRUE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
 
 
 
#23o diktio 
d23 <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "d23") 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexd23 <-specieslevel(d23, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                        high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                        nested.normalised=TRUE,  empty.web=TRUE) 
names(indexd23) 
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dfun(d23, abuns=NULL) 
 
 
indexd232<-grouplevel(d23, index="ALLBUTDD", level="both", empty.web=FALSE, 
                      dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                      nrep=100, fcdist="euclidean", ) 
 
names(indexd232) 
 
 
indexd233<-networklevel(d23, index="ALLBUTDD", level="both",  
                        ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                        nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                        logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
                        fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexd233) 
 
hld23<-indexd23[[1]] 
LLd23<-indexd23[[2]] 
 
degreeHLd23<-hld23 [,1] 
normdegreeHLd23<-hld23[,2] 
species.strengthHLd23<-hld23[.3] 
PDIHLd23<-hld23[,6] 
PSIHLd23<-hld23[,9] 
betweennessHLd23<-hld23[,11] 
wd23ed.betweennessHLd23<-hld23[,12] 
closenessHLd23<-hld23[,13] 
wd23ed.closenessHLd23<-hld23[,14] 
partner.diversityHLA<-hld23[,16] 
effective.partnersHLd23<-hld23[,17] 
dHLd23<-hld23[,20] 
 
degreeLLd23<-LLd23 [,1] 
normdegreeLLd23<-LLd23[,2] 
species.strengthLLd23<-LLd23[.3] 
PDILLd23<-LLd23[,6] 
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PSILLd23<-LLd23[,9] 
betweennessLLd23<-LLd23[,11] 
wd23ed.betweennessLLd23<-LLd23[,12] 
closenessLLd23<-LLd23[,13] 
wd23ed.closenessLLd23<-LLd23[,14] 
partner.diversityLLd23<-LLd23[,16] 
effective.partners<-LLd23[,17] 
dLLd23<-LLd23[,20] 
 
number.of.species.HLd23<-indexd232[1] 
number.of.species.HLd23 
number.of.species.LLd23<-indexd232[2] 
number.of.species.LLd23 
cluster.coefficient.HLd23<-indexd232[7] 
cluster.coefficient.HLd23 
cluster.coefficient.LLd23<-indexd232[8] 
cluster.coefficient.LLd23 
wd23ed.cluster.coefficient.HLd23<-indexd232[9] 
wd23ed.cluster.coefficient.HLd23 
wd23ed.cluster.coefficient.LLd23<-indexd232[10] 
wd23ed.cluster.coefficient.LLd23 
niche.overlap.HLd23<-indexd232[11] 
niche.overlap.HLd23 
niche.overlap.LLd23<-indexd232[12] 
niche.overlap.LLd23 
togetherness.HLd23<-indexd232[13] 
togetherness.HLd23 
togetherness.LLd23<-indexd232[14] 
togetherness.LLd23 
C.score.HLd23<-indexd232[15] 
C.score.HLd23 
C.score.LLd23<-indexd232[16] 
C.score.LLd23 
V.ratio.HLd23<-indexd232[17] 
V.ratio.HLd23 
V.ratio.LLd23<-indexd232[18] 
V.ratio.LLd23 
robustness.HLd23<-indexd232[23] 
robustness.HLd23 
robustness.LLd23<-indexd232[24] 
robustness.LLd23 
partner.diversity.HLd23<-indexd232[27] 
partner.diversity.HLd23 
partner.diversity.LLd23<-indexd232[28] 
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partner.diversity.LLd23 
connectanced23<-indexd233[1] 
connectanced23 
webasymmetryd23<-indexd233[2] 
webasymmetryd23 
number_of_compartmentsd23<-indexd233[4] 
number_of_compartmentsd23 
cluster_coefficientd23<-indexd233[6] 
cluster_coefficientd23 
nestednessd23<-indexd233[7] 
nestednessd23 
NODFd23<-indexd233[8] 
NODFd23 
wd23ed_nestednessd23<-indexd233[9] 
wd23ed_nestednessd23 
wd23ed_NODFd23<-indexd233[10] 
wd23ed_NODFd23 
wd23ed_connectanced23<-indexd233[14] 
wd23ed_connectanced23 
Shannon_diversityd23<-indexd233[16] 
Shannon_diversityd23 
H2d23<-indexd233[19] 
H2d23 
moduled23 = computeModules(d23)  
moduled23 
 
 
listModuleInformation(moduled23) 
 
printoutModuleInformation(moduled23) 
 
plotModuleWeb(moduled23, plotModules=TRUE, rank=FALSE, wd23ed=TRUE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
 
 
 
#24o diktio 
d24 <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "d24") 
 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexd24 <-specieslevel(d24, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
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                        high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                        nested.normalised=TRUE,  empty.web=TRUE) 
names(indexd24) 
 
 
dfun(d24, abuns=NULL) 
 
 
indexd242<-grouplevel(d24, index="ALLBUTDD", level="both", empty.web=FALSE, 
                      dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                      nrep=100, fcdist="euclidean", ) 
 
names(indexd242) 
 
 
indexd243<-networklevel(d24, index="ALLBUTDD", level="both",  
                        ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                        nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                        logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
                        fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexd243) 
 
hld24<-indexd24[[1]] 
LLd24<-indexd24[[2]] 
 
degreeHLd24<-hld24 [,1] 
normdegreeHLd24<-hld24[,2] 
species.strengthHLd24<-hld24[.3] 
PDIHLd24<-hld24[,6] 
PSIHLd24<-hld24[,9] 
betweennessHLd24<-hld24[,11] 
wd24ed.betweennessHLd24<-hld24[,12] 
closenessHLd24<-hld24[,13] 
wd24ed.closenessHLd24<-hld24[,14] 
partner.diversityHLA<-hld24[,16] 
effective.partnersHLd24<-hld24[,17] 
dHLd24<-hld24[,20] 
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degreeLLd24<-LLd24 [,1] 
normdegreeLLd24<-LLd24[,2] 
species.strengthLLd24<-LLd24[.3] 
PDILLd24<-LLd24[,6] 
PSILLd24<-LLd24[,9] 
betweennessLLd24<-LLd24[,11] 
wd24ed.betweennessLLd24<-LLd24[,12] 
closenessLLd24<-LLd24[,13] 
wd24ed.closenessLLd24<-LLd24[,14] 
partner.diversityLLd24<-LLd24[,16] 
effective.partners<-LLd24[,17] 
dLLd24<-LLd24[,20] 
 
number.of.species.HLd24<-indexd242[1] 
number.of.species.HLd24 
number.of.species.LLd24<-indexd242[2] 
number.of.species.LLd24 
cluster.coefficient.HLd24<-indexd242[7] 
cluster.coefficient.HLd24 
cluster.coefficient.LLd24<-indexd242[8] 
cluster.coefficient.LLd24 
wd24ed.cluster.coefficient.HLd24<-indexd242[9] 
wd24ed.cluster.coefficient.HLd24 
wd24ed.cluster.coefficient.LLd24<-indexd242[10] 
wd24ed.cluster.coefficient.LLd24 
niche.overlap.HLd24<-indexd242[11] 
niche.overlap.HLd24 
niche.overlap.LLd24<-indexd242[12] 
niche.overlap.LLd24 
togetherness.HLd24<-indexd242[13] 
togetherness.HLd24 
togetherness.LLd24<-indexd242[14] 
togetherness.LLd24 
C.score.HLd24<-indexd242[15] 
C.score.HLd24 
C.score.LLd24<-indexd242[16] 
C.score.LLd24 
V.ratio.HLd24<-indexd242[17] 
V.ratio.HLd24 
V.ratio.LLd24<-indexd242[18] 
V.ratio.LLd24 
robustness.HLd24<-indexd242[23] 
robustness.HLd24 
robustness.LLd24<-indexd242[24] 
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robustness.LLd24 
partner.diversity.HLd24<-indexd242[27] 
partner.diversity.HLd24 
partner.diversity.LLd24<-indexd242[28] 
partner.diversity.LLd24 
connectanced24<-indexd243[1] 
connectanced24 
webasymmetryd24<-indexd243[2] 
webasymmetryd24 
number_of_compartmentsd24<-indexd243[4] 
number_of_compartmentsd24 
cluster_coefficientd24<-indexd243[6] 
cluster_coefficientd24 
nestednessd24<-indexd243[7] 
nestednessd24 
NODFd24<-indexd243[8] 
NODFd24 
wd24ed_nestednessd24<-indexd243[9] 
wd24ed_nestednessd24 
wd24ed_NODFd24<-indexd243[10] 
wd24ed_NODFd24 
wd24ed_connectanced24<-indexd243[14] 
wd24ed_connectanced24 
Shannon_diversityd24<-indexd243[16] 
Shannon_diversityd24 
H2d24<-indexd243[19] 
H2d24 
moduled24 = computeModules(d24)  
moduled24 
 
 
listModuleInformation(moduled24) 
 
printoutModuleInformation(moduled24) 
 
plotModuleWeb(moduled24, plotModules=TRUE, rank=FALSE, wd24ed=TRUE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
 
 
 
 
#25o diktio 
d25 <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "d25") 
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#eyresi deikton gia to diktio  
indexd25 <-specieslevel(d25, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                        high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                        nested.normalised=TRUE,  empty.web=TRUE) 
names(indexd25) 
 
 
dfun(d25, abuns=NULL) 
 
 
indexd252<-grouplevel(d25, index="ALLBUTDD", level="both", empty.web=FALSE, 
                      dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                      nrep=100, fcdist="euclidean", ) 
 
names(indexd252) 
 
 
indexd253<-networklevel(d25, index="ALLBUTDD", level="both",  
                        ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                        nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                        logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
                        fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexd253) 
 
hld25<-indexd25[[1]] 
LLd25<-indexd25[[2]] 
 
degreeHLd25<-hld25 [,1] 
normdegreeHLd25<-hld25[,2] 
species.strengthHLd25<-hld25[.3] 
PDIHLd25<-hld25[,6] 
PSIHLd25<-hld25[,9] 
betweennessHLd25<-hld25[,11] 
wd25ed.betweennessHLd25<-hld25[,12] 
closenessHLd25<-hld25[,13] 
wd25ed.closenessHLd25<-hld25[,14] 
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partner.diversityHLA<-hld25[,16] 
effective.partnersHLd25<-hld25[,17] 
dHLd25<-hld25[,20] 
 
degreeLLd25<-LLd25 [,1] 
normdegreeLLd25<-LLd25[,2] 
species.strengthLLd25<-LLd25[.3] 
PDILLd25<-LLd25[,6] 
PSILLd25<-LLd25[,9] 
betweennessLLd25<-LLd25[,11] 
wd25ed.betweennessLLd25<-LLd25[,12] 
closenessLLd25<-LLd25[,13] 
wd25ed.closenessLLd25<-LLd25[,14] 
partner.diversityLLd25<-LLd25[,16] 
effective.partners<-LLd25[,17] 
dLLd25<-LLd25[,20] 
 
number.of.species.HLd25<-indexd252[1] 
number.of.species.HLd25 
number.of.species.LLd25<-indexd252[2] 
number.of.species.LLd25 
cluster.coefficient.HLd25<-indexd252[7] 
cluster.coefficient.HLd25 
cluster.coefficient.LLd25<-indexd252[8] 
cluster.coefficient.LLd25 
wd25ed.cluster.coefficient.HLd25<-indexd252[9] 
wd25ed.cluster.coefficient.HLd25 
wd25ed.cluster.coefficient.LLd25<-indexd252[10] 
wd25ed.cluster.coefficient.LLd25 
niche.overlap.HLd25<-indexd252[11] 
niche.overlap.HLd25 
niche.overlap.LLd25<-indexd252[12] 
niche.overlap.LLd25 
togetherness.HLd25<-indexd252[13] 
togetherness.HLd25 
togetherness.LLd25<-indexd252[14] 
togetherness.LLd25 
C.score.HLd25<-indexd252[15] 
C.score.HLd25 
C.score.LLd25<-indexd252[16] 
C.score.LLd25 
V.ratio.HLd25<-indexd252[17] 
V.ratio.HLd25 
V.ratio.LLd25<-indexd252[18] 
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V.ratio.LLd25 
robustness.HLd25<-indexd252[23] 
robustness.HLd25 
robustness.LLd25<-indexd252[24] 
robustness.LLd25 
partner.diversity.HLd25<-indexd252[27] 
partner.diversity.HLd25 
partner.diversity.LLd25<-indexd252[28] 
partner.diversity.LLd25 
connectanced25<-indexd253[1] 
connectanced25 
webasymmetryd25<-indexd253[2] 
webasymmetryd25 
number_of_compartmentsd25<-indexd253[4] 
number_of_compartmentsd25 
cluster_coefficientd25<-indexd253[6] 
cluster_coefficientd25 
nestednessd25<-indexd253[7] 
nestednessd25 
NODFd25<-indexd253[8] 
NODFd25 
wd25ed_nestednessd25<-indexd253[9] 
wd25ed_nestednessd25 
wd25ed_NODFd25<-indexd253[10] 
wd25ed_NODFd25 
wd25ed_connectanced25<-indexd253[14] 
wd25ed_connectanced25 
Shannon_diversityd25<-indexd253[16] 
Shannon_diversityd25 
H2d25<-indexd253[19] 
H2d25 
moduled25 = computeModules(d25)  
moduled25 
 
 
listModuleInformation(moduled25) 
 
printoutModuleInformation(moduled25) 
 
plotModuleWeb(moduled25, plotModules=TRUE, rank=FALSE,  
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
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#26o diktio 
d26 <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "d26") 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexd26 <-specieslevel(d26, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                        high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                        nested.normalised=TRUE,  empty.web=TRUE) 
names(indexd26) 
 
 
dfun(d26, abuns=NULL) 
 
 
indexd262<-grouplevel(d26, index="ALLBUTDD", level="both", empty.web=FALSE, 
                      dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                      nrep=100, fcdist="euclidean", ) 
 
names(indexd262) 
 
 
indexd263<-networklevel(d26, index="ALLBUTDD", level="both",  
                        ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                        nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                        logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
                        fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexd263) 
 
hld26<-indexd26[[1]] 
LLd26<-indexd26[[2]] 
 
degreeHLd26<-hld26 [,1] 
normdegreeHLd26<-hld26[,2] 
species.strengthHLd26<-hld26[.3] 
PDIHLd26<-hld26[,6] 
PSIHLd26<-hld26[,9] 
betweennessHLd26<-hld26[,11] 
wd26ed.betweennessHLd26<-hld26[,12] 
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closenessHLd26<-hld26[,13] 
wd26ed.closenessHLd26<-hld26[,14] 
partner.diversityHLA<-hld26[,16] 
effective.partnersHLd26<-hld26[,17] 
dHLd26<-hld26[,20] 
 
degreeLLd26<-LLd26 [,1] 
normdegreeLLd26<-LLd26[,2] 
species.strengthLLd26<-LLd26[.3] 
PDILLd26<-LLd26[,6] 
PSILLd26<-LLd26[,9] 
betweennessLLd26<-LLd26[,11] 
wd26ed.betweennessLLd26<-LLd26[,12] 
closenessLLd26<-LLd26[,13] 
wd26ed.closenessLLd26<-LLd26[,14] 
partner.diversityLLd26<-LLd26[,16] 
effective.partners<-LLd26[,17] 
dLLd26<-LLd26[,20] 
 
number.of.species.HLd26<-indexd262[1] 
number.of.species.HLd26 
number.of.species.LLd26<-indexd262[2] 
number.of.species.LLd26 
cluster.coefficient.HLd26<-indexd262[7] 
cluster.coefficient.HLd26 
cluster.coefficient.LLd26<-indexd262[8] 
cluster.coefficient.LLd26 
wd26ed.cluster.coefficient.HLd26<-indexd262[9] 
wd26ed.cluster.coefficient.HLd26 
wd26ed.cluster.coefficient.LLd26<-indexd262[10] 
wd26ed.cluster.coefficient.LLd26 
niche.overlap.HLd26<-indexd262[11] 
niche.overlap.HLd26 
niche.overlap.LLd26<-indexd262[12] 
niche.overlap.LLd26 
togetherness.HLd26<-indexd262[13] 
togetherness.HLd26 
togetherness.LLd26<-indexd262[14] 
togetherness.LLd26 
C.score.HLd26<-indexd262[15] 
C.score.HLd26 
C.score.LLd26<-indexd262[16] 
C.score.LLd26 
V.ratio.HLd26<-indexd262[17] 
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V.ratio.HLd26 
V.ratio.LLd26<-indexd262[18] 
V.ratio.LLd26 
robustness.HLd26<-indexd262[23] 
robustness.HLd26 
robustness.LLd26<-indexd262[24] 
robustness.LLd26 
partner.diversity.HLd26<-indexd262[27] 
partner.diversity.HLd26 
partner.diversity.LLd26<-indexd262[28] 
partner.diversity.LLd26 
connectanced26<-indexd263[1] 
connectanced26 
webasymmetryd26<-indexd263[2] 
webasymmetryd26 
number_of_compartmentsd26<-indexd263[4] 
number_of_compartmentsd26 
cluster_coefficientd26<-indexd263[6] 
cluster_coefficientd26 
nestednessd26<-indexd263[7] 
nestednessd26 
NODFd26<-indexd263[8] 
NODFd26 
wd26ed_nestednessd26<-indexd263[9] 
wd26ed_nestednessd26 
wd26ed_NODFd26<-indexd263[10] 
wd26ed_NODFd26 
wd26ed_connectanced26<-indexd263[14] 
wd26ed_connectanced26 
Shannon_diversityd26<-indexd263[16] 
Shannon_diversityd26 
H2d26<-indexd263[19] 
H2d26 
moduled26 = computeModules(d26)  
moduled26 
 
 
listModuleInformation(moduled26) 
 
printoutModuleInformation(moduled26) 
 
plotModuleWeb(moduled26, plotModules=TRUE, rank=FALSE, wd26ed=TRUE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
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#27o diktio 
d27 <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "d27") 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexd27 <-specieslevel(d27, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                        high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                        nested.normalised=TRUE,  empty.web=TRUE) 
names(indexd27) 
 
 
dfun(d27, abuns=NULL) 
 
 
indexd272<-grouplevel(d27, index="ALLBUTDD", level="both", empty.web=FALSE, 
                      dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                      nrep=100, fcdist="euclidean", ) 
 
names(indexd272) 
 
 
indexd273<-networklevel(d27, index="ALLBUTDD", level="both",  
                        ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                        nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                        logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
                        fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexd273) 
 
hld27<-indexd27[[1]] 
LLd27<-indexd27[[2]] 
 
degreeHLd27<-hld27 [,1] 
normdegreeHLd27<-hld27[,2] 
species.strengthHLd27<-hld27[.3] 
PDIHLd27<-hld27[,6] 
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PSIHLd27<-hld27[,9] 
betweennessHLd27<-hld27[,11] 
wd27ed.betweennessHLd27<-hld27[,12] 
closenessHLd27<-hld27[,13] 
wd27ed.closenessHLd27<-hld27[,14] 
partner.diversityHLA<-hld27[,16] 
effective.partnersHLd27<-hld27[,17] 
dHLd27<-hld27[,20] 
 
degreeLLd27<-LLd27 [,1] 
normdegreeLLd27<-LLd27[,2] 
species.strengthLLd27<-LLd27[.3] 
PDILLd27<-LLd27[,6] 
PSILLd27<-LLd27[,9] 
betweennessLLd27<-LLd27[,11] 
wd27ed.betweennessLLd27<-LLd27[,12] 
closenessLLd27<-LLd27[,13] 
wd27ed.closenessLLd27<-LLd27[,14] 
partner.diversityLLd27<-LLd27[,16] 
effective.partners<-LLd27[,17] 
dLLd27<-LLd27[,20] 
 
number.of.species.HLd27<-indexd272[1] 
number.of.species.HLd27 
number.of.species.LLd27<-indexd272[2] 
number.of.species.LLd27 
cluster.coefficient.HLd27<-indexd272[7] 
cluster.coefficient.HLd27 
cluster.coefficient.LLd27<-indexd272[8] 
cluster.coefficient.LLd27 
wd27ed.cluster.coefficient.HLd27<-indexd272[9] 
wd27ed.cluster.coefficient.HLd27 
wd27ed.cluster.coefficient.LLd27<-indexd272[10] 
wd27ed.cluster.coefficient.LLd27 
niche.overlap.HLd27<-indexd272[11] 
niche.overlap.HLd27 
niche.overlap.LLd27<-indexd272[12] 
niche.overlap.LLd27 
togetherness.HLd27<-indexd272[13] 
togetherness.HLd27 
togetherness.LLd27<-indexd272[14] 
togetherness.LLd27 
C.score.HLd27<-indexd272[15] 
C.score.HLd27 



173 

C.score.LLd27<-indexd272[16] 
C.score.LLd27 
V.ratio.HLd27<-indexd272[17] 
V.ratio.HLd27 
V.ratio.LLd27<-indexd272[18] 
V.ratio.LLd27 
robustness.HLd27<-indexd272[23] 
robustness.HLd27 
robustness.LLd27<-indexd272[24] 
robustness.LLd27 
partner.diversity.HLd27<-indexd272[27] 
partner.diversity.HLd27 
partner.diversity.LLd27<-indexd272[28] 
partner.diversity.LLd27 
connectanced27<-indexd273[1] 
connectanced27 
webasymmetryd27<-indexd273[2] 
webasymmetryd27 
number_of_compartmentsd27<-indexd273[4] 
number_of_compartmentsd27 
cluster_coefficientd27<-indexd273[6] 
cluster_coefficientd27 
nestednessd27<-indexd273[7] 
nestednessd27 
NODFd27<-indexd273[8] 
NODFd27 
wd27ed_nestednessd27<-indexd273[9] 
wd27ed_nestednessd27 
wd27ed_NODFd27<-indexd273[10] 
wd27ed_NODFd27 
wd27ed_connectanced27<-indexd273[14] 
wd27ed_connectanced27 
Shannon_diversityd27<-indexd273[16] 
Shannon_diversityd27 
H2d27<-indexd273[19] 
H2d27 
moduled27 = computeModules(d27)  
moduled27 
 
 
listModuleInformation(moduled27) 
 
printoutModuleInformation(moduled27) 
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plotModuleWeb(moduled27, plotModules=TRUE, rank=FALSE, wd27ed=TRUE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
 
 
 
 
#28o diktio 
d28 <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "d28") 
 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexd28 <-specieslevel(d28, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                        high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                        nested.normalised=TRUE,  empty.web=TRUE) 
names(indexd28) 
 
 
dfun(d28, abuns=NULL) 
 
 
indexd282<-grouplevel(d28, index="ALLBUTDD", level="both", empty.web=FALSE, 
                      dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                      nrep=100, fcdist="euclidean", ) 
 
names(indexd282) 
 
 
indexd283<-networklevel(d28, index="ALLBUTDD", level="both",  
                        ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                        nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                        logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
                        fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexd283) 
 
hld28<-indexd28[[1]] 
LLd28<-indexd28[[2]] 
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degreeHLd28<-hld28 [,1] 
normdegreeHLd28<-hld28[,2] 
species.strengthHLd28<-hld28[.3] 
PDIHLd28<-hld28[,6] 
PSIHLd28<-hld28[,9] 
betweennessHLd28<-hld28[,11] 
wd28ed.betweennessHLd28<-hld28[,12] 
closenessHLd28<-hld28[,13] 
wd28ed.closenessHLd28<-hld28[,14] 
partner.diversityHLA<-hld28[,16] 
effective.partnersHLd28<-hld28[,17] 
dHLd28<-hld28[,20] 
 
degreeLLd28<-LLd28 [,1] 
normdegreeLLd28<-LLd28[,2] 
species.strengthLLd28<-LLd28[.3] 
PDILLd28<-LLd28[,6] 
PSILLd28<-LLd28[,9] 
betweennessLLd28<-LLd28[,11] 
wd28ed.betweennessLLd28<-LLd28[,12] 
closenessLLd28<-LLd28[,13] 
wd28ed.closenessLLd28<-LLd28[,14] 
partner.diversityLLd28<-LLd28[,16] 
effective.partners<-LLd28[,17] 
dLLd28<-LLd28[,20] 
 
number.of.species.HLd28<-indexd282[1] 
number.of.species.HLd28 
number.of.species.LLd28<-indexd282[2] 
number.of.species.LLd28 
cluster.coefficient.HLd28<-indexd282[7] 
cluster.coefficient.HLd28 
cluster.coefficient.LLd28<-indexd282[8] 
cluster.coefficient.LLd28 
wd28ed.cluster.coefficient.HLd28<-indexd282[9] 
wd28ed.cluster.coefficient.HLd28 
wd28ed.cluster.coefficient.LLd28<-indexd282[10] 
wd28ed.cluster.coefficient.LLd28 
niche.overlap.HLd28<-indexd282[11] 
niche.overlap.HLd28 
niche.overlap.LLd28<-indexd282[12] 
niche.overlap.LLd28 
togetherness.HLd28<-indexd282[13] 
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togetherness.HLd28 
togetherness.LLd28<-indexd282[14] 
togetherness.LLd28 
C.score.HLd28<-indexd282[15] 
C.score.HLd28 
C.score.LLd28<-indexd282[16] 
C.score.LLd28 
V.ratio.HLd28<-indexd282[17] 
V.ratio.HLd28 
V.ratio.LLd28<-indexd282[18] 
V.ratio.LLd28 
robustness.HLd28<-indexd282[23] 
robustness.HLd28 
robustness.LLd28<-indexd282[24] 
robustness.LLd28 
partner.diversity.HLd28<-indexd282[27] 
partner.diversity.HLd28 
partner.diversity.LLd28<-indexd282[28] 
partner.diversity.LLd28 
connectanced28<-indexd283[1] 
connectanced28 
webasymmetryd28<-indexd283[2] 
webasymmetryd28 
number_of_compartmentsd28<-indexd283[4] 
number_of_compartmentsd28 
cluster_coefficientd28<-indexd283[6] 
cluster_coefficientd28 
nestednessd28<-indexd283[7] 
nestednessd28 
NODFd28<-indexd283[8] 
NODFd28 
wd28ed_nestednessd28<-indexd283[9] 
wd28ed_nestednessd28 
wd28ed_NODFd28<-indexd283[10] 
wd28ed_NODFd28 
wd28ed_connectanced28<-indexd283[14] 
wd28ed_connectanced28 
Shannon_diversityd28<-indexd283[16] 
Shannon_diversityd28 
H2d28<-indexd283[19] 
H2d28 
moduled28 = computeModules(d28)  
moduled28 
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listModuleInformation(moduled28) 
 
printoutModuleInformation(moduled28) 
 
plotModuleWeb(moduled28, plotModules=TRUE, rank=FALSE, wd28ed=TRUE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
 
 
 
#29o diktio 
d29 <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "d29") 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexd29 <-specieslevel(d29, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                        high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                        nested.normalised=TRUE,  empty.web=TRUE) 
names(indexd29) 
 
 
dfun(d29, abuns=NULL) 
 
 
indexd292<-grouplevel(d29, index="ALLBUTDD", level="both", empty.web=FALSE, 
                      dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                      nrep=100, fcdist="euclidean", ) 
 
names(indexd292) 
 
 
indexd293<-networklevel(d29, index="ALLBUTDD", level="both",  
                        ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                        nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                        logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
                        fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexd293) 
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hld29<-indexd29[[1]] 
LLd29<-indexd29[[2]] 
 
degreeHLd29<-hld29 [,1] 
normdegreeHLd29<-hld29[,2] 
species.strengthHLd29<-hld29[.3] 
PDIHLd29<-hld29[,6] 
PSIHLd29<-hld29[,9] 
betweennessHLd29<-hld29[,11] 
wd29ed.betweennessHLd29<-hld29[,12] 
closenessHLd29<-hld29[,13] 
wd29ed.closenessHLd29<-hld29[,14] 
partner.diversityHLA<-hld29[,16] 
effective.partnersHLd29<-hld29[,17] 
dHLd29<-hld29[,20] 
 
degreeLLd29<-LLd29 [,1] 
normdegreeLLd29<-LLd29[,2] 
species.strengthLLd29<-LLd29[.3] 
PDILLd29<-LLd29[,6] 
PSILLd29<-LLd29[,9] 
betweennessLLd29<-LLd29[,11] 
wd29ed.betweennessLLd29<-LLd29[,12] 
closenessLLd29<-LLd29[,13] 
wd29ed.closenessLLd29<-LLd29[,14] 
partner.diversityLLd29<-LLd29[,16] 
effective.partners<-LLd29[,17] 
dLLd29<-LLd29[,20] 
 
number.of.species.HLd29<-indexd292[1] 
number.of.species.HLd29 
number.of.species.LLd29<-indexd292[2] 
number.of.species.LLd29 
cluster.coefficient.HLd29<-indexd292[7] 
cluster.coefficient.HLd29 
cluster.coefficient.LLd29<-indexd292[8] 
cluster.coefficient.LLd29 
wd29ed.cluster.coefficient.HLd29<-indexd292[9] 
wd29ed.cluster.coefficient.HLd29 
wd29ed.cluster.coefficient.LLd29<-indexd292[10] 
wd29ed.cluster.coefficient.LLd29 
niche.overlap.HLd29<-indexd292[11] 
niche.overlap.HLd29 
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niche.overlap.LLd29<-indexd292[12] 
niche.overlap.LLd29 
togetherness.HLd29<-indexd292[13] 
togetherness.HLd29 
togetherness.LLd29<-indexd292[14] 
togetherness.LLd29 
C.score.HLd29<-indexd292[15] 
C.score.HLd29 
C.score.LLd29<-indexd292[16] 
C.score.LLd29 
V.ratio.HLd29<-indexd292[17] 
V.ratio.HLd29 
V.ratio.LLd29<-indexd292[18] 
V.ratio.LLd29 
robustness.HLd29<-indexd292[23] 
robustness.HLd29 
robustness.LLd29<-indexd292[24] 
robustness.LLd29 
partner.diversity.HLd29<-indexd292[27] 
partner.diversity.HLd29 
partner.diversity.LLd29<-indexd292[28] 
partner.diversity.LLd29 
connectanced29<-indexd293[1] 
connectanced29 
webasymmetryd29<-indexd293[2] 
webasymmetryd29 
number_of_compartmentsd29<-indexd293[4] 
number_of_compartmentsd29 
cluster_coefficientd29<-indexd293[6] 
cluster_coefficientd29 
nestednessd29<-indexd293[7] 
nestednessd29 
NODFd29<-indexd293[8] 
NODFd29 
wd29ed_nestednessd29<-indexd293[9] 
wd29ed_nestednessd29 
wd29ed_NODFd29<-indexd293[10] 
wd29ed_NODFd29 
wd29ed_connectanced29<-indexd293[14] 
wd29ed_connectanced29 
Shannon_diversityd29<-indexd293[16] 
Shannon_diversityd29 
H2d29<-indexd293[19] 
H2d29 
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moduled29 = computeModules(d29)  
moduled29 
 
 
listModuleInformation(moduled29) 
 
printoutModuleInformation(moduled29) 
 
plotModuleWeb(moduled29, plotModules=TRUE, rank=FALSE, wd29ed=TRUE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
 
 
 
 
#30o diktio 
d30 <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "d30") 
 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexd30 <-specieslevel(d30, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                        high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                        nested.normalised=TRUE,  empty.web=TRUE) 
names(indexd30) 
 
 
dfun(d30, abuns=NULL) 
 
 
indexd302<-grouplevel(d30, index="ALLBUTDD", level="both", empty.web=FALSE, 
                      dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                      nrep=100, fcdist="euclidean", ) 
 
names(indexd302) 
 
indexd303<-networklevel(d30, index="ALLBUTDD", level="both",  
                        ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                        nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                        logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
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                        fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexd303) 
 
hld30<-indexd30[[1]] 
LLd30<-indexd30[[2]] 
 
degreeHLd30<-hld30 [,1] 
normdegreeHLd30<-hld30[,2] 
species.strengthHLd30<-hld30[.3] 
PDIHLd30<-hld30[,6] 
PSIHLd30<-hld30[,9] 
betweennessHLd30<-hld30[,11] 
wd30ed.betweennessHLd30<-hld30[,12] 
closenessHLd30<-hld30[,13] 
wd30ed.closenessHLd30<-hld30[,14] 
partner.diversityHLA<-hld30[,16] 
effective.partnersHLd30<-hld30[,17] 
dHLd30<-hld30[,20] 
 
degreeLLd30<-LLd30 [,1] 
normdegreeLLd30<-LLd30[,2] 
species.strengthLLd30<-LLd30[.3] 
PDILLd30<-LLd30[,6] 
PSILLd30<-LLd30[,9] 
betweennessLLd30<-LLd30[,11] 
wd30ed.betweennessLLd30<-LLd30[,12] 
closenessLLd30<-LLd30[,13] 
wd30ed.closenessLLd30<-LLd30[,14] 
partner.diversityLLd30<-LLd30[,16] 
effective.partners<-LLd30[,17] 
dLLd30<-LLd30[,20] 
 
number.of.species.HLd30<-indexd302[1] 
number.of.species.HLd30 
number.of.species.LLd30<-indexd302[2] 
number.of.species.LLd30 
cluster.coefficient.HLd30<-indexd302[7] 
cluster.coefficient.HLd30 
cluster.coefficient.LLd30<-indexd302[8] 
cluster.coefficient.LLd30 
wd30ed.cluster.coefficient.HLd30<-indexd302[9] 
wd30ed.cluster.coefficient.HLd30 
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wd30ed.cluster.coefficient.LLd30<-indexd302[10] 
wd30ed.cluster.coefficient.LLd30 
niche.overlap.HLd30<-indexd302[11] 
niche.overlap.HLd30 
niche.overlap.LLd30<-indexd302[12] 
niche.overlap.LLd30 
togetherness.HLd30<-indexd302[13] 
togetherness.HLd30 
togetherness.LLd30<-indexd302[14] 
togetherness.LLd30 
C.score.HLd30<-indexd302[15] 
C.score.HLd30 
C.score.LLd30<-indexd302[16] 
C.score.LLd30 
V.ratio.HLd30<-indexd302[17] 
V.ratio.HLd30 
V.ratio.LLd30<-indexd302[18] 
V.ratio.LLd30 
robustness.HLd30<-indexd302[23] 
robustness.HLd30 
robustness.LLd30<-indexd302[24] 
robustness.LLd30 
partner.diversity.HLd30<-indexd302[27] 
partner.diversity.HLd30 
partner.diversity.LLd30<-indexd302[28] 
partner.diversity.LLd30 
connectanced30<-indexd303[1] 
connectanced30 
webasymmetryd30<-indexd303[2] 
webasymmetryd30 
number_of_compartmentsd30<-indexd303[4] 
number_of_compartmentsd30 
cluster_coefficientd30<-indexd303[6] 
cluster_coefficientd30 
nestednessd30<-indexd303[7] 
nestednessd30 
NODFd30<-indexd303[8] 
NODFd30 
wd30ed_nestednessd30<-indexd303[9] 
wd30ed_nestednessd30 
wd30ed_NODFd30<-indexd303[10] 
wd30ed_NODFd30 
wd30ed_connectanced30<-indexd303[14] 
wd30ed_connectanced30 
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Shannon_diversityd30<-indexd303[16] 
Shannon_diversityd30 
H2d30<-indexd303[19] 
H2d30 
moduled30 = computeModules(d30)  
moduled30 
 
 
listModuleInformation(moduled30) 
 
printoutModuleInformation(moduled30) 
 
plotModuleWeb(moduled30, plotModules=TRUE, rank=FALSE, wd30ed=TRUE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
 
 
# 31o diktio 
d31 <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "d31") 
 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexd31 <-specieslevel(d31, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                        high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                        nested.normalised=TRUE,  empty.web=TRUE) 
names(indexd31) 
 
 
dfun(d31, abuns=NULL) 
 
 
indexd312<-grouplevel(d31, index="ALLBUTDD", level="both", empty.web=FALSE, 
                      dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                      nrep=100, fcdist="euclidean", ) 
 
names(indexd312) 
 
 
indexd313<-networklevel(d31, index="ALLBUTDD", level="both",  
                        ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
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                        nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                        logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
                        fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexd313) 
 
hld31<-indexd31[[1]] 
LLd31<-indexd31[[2]] 
 
degreeHLd31<-hld31 [,1] 
normdegreeHLd31<-hld31[,2] 
species.strengthHLd31<-hld31[.3] 
PDIHLd31<-hld31[,6] 
PSIHLd31<-hld31[,9] 
betweennessHLd31<-hld31[,11] 
wd31ed.betweennessHLd31<-hld31[,12] 
closenessHLd31<-hld31[,13] 
wd31ed.closenessHLd31<-hld31[,14] 
partner.diversityHLA<-hld31[,16] 
effective.partnersHLd31<-hld31[,17] 
dHLd31<-hld31[,20] 
 
degreeLLd31<-LLd31 [,1] 
normdegreeLLd31<-LLd31[,2] 
species.strengthLLd31<-LLd31[.3] 
PDILLd31<-LLd31[,6] 
PSILLd31<-LLd31[,9] 
betweennessLLd31<-LLd31[,11] 
wd31ed.betweennessLLd31<-LLd31[,12] 
closenessLLd31<-LLd31[,13] 
wd31ed.closenessLLd31<-LLd31[,14] 
partner.diversityLLd31<-LLd31[,16] 
effective.partners<-LLd31[,17] 
dLLd31<-LLd31[,20] 
 
number.of.species.HLd31<-indexd312[1] 
number.of.species.HLd31 
number.of.species.LLd31<-indexd312[2] 
number.of.species.LLd31 
cluster.coefficient.HLd31<-indexd312[7] 
cluster.coefficient.HLd31 
cluster.coefficient.LLd31<-indexd312[8] 
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cluster.coefficient.LLd31 
wd31ed.cluster.coefficient.HLd31<-indexd312[9] 
wd31ed.cluster.coefficient.HLd31 
wd31ed.cluster.coefficient.LLd31<-indexd312[10] 
wd31ed.cluster.coefficient.LLd31 
niche.overlap.HLd31<-indexd312[11] 
niche.overlap.HLd31 
niche.overlap.LLd31<-indexd312[12] 
niche.overlap.LLd31 
togetherness.HLd31<-indexd312[13] 
togetherness.HLd31 
togetherness.LLd31<-indexd312[14] 
togetherness.LLd31 
C.score.HLd31<-indexd312[15] 
C.score.HLd31 
C.score.LLd31<-indexd312[16] 
C.score.LLd31 
V.ratio.HLd31<-indexd312[17] 
V.ratio.HLd31 
V.ratio.LLd31<-indexd312[18] 
V.ratio.LLd31 
robustness.HLd31<-indexd312[23] 
robustness.HLd31 
robustness.LLd31<-indexd312[24] 
robustness.LLd31 
partner.diversity.HLd31<-indexd312[27] 
partner.diversity.HLd31 
partner.diversity.LLd31<-indexd312[28] 
partner.diversity.LLd31 
connectanced31<-indexd313[1] 
connectanced31 
webasymmetryd31<-indexd313[2] 
webasymmetryd31 
number_of_compartmentsd31<-indexd313[4] 
number_of_compartmentsd31 
cluster_coefficientd31<-indexd313[6] 
cluster_coefficientd31 
nestednessd31<-indexd313[7] 
nestednessd31 
NODFd31<-indexd313[8] 
NODFd31 
wd31ed_nestednessd31<-indexd313[9] 
wd31ed_nestednessd31 
wd31ed_NODFd31<-indexd313[10] 
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wd31ed_NODFd31 
wd31ed_connectanced31<-indexd313[14] 
wd31ed_connectanced31 
Shannon_diversityd31<-indexd313[16] 
Shannon_diversityd31 
H2d31<-indexd313[19] 
H2d31 
moduled31 = computeModules(d31)  
moduled31 
 
 
listModuleInformation(moduled31) 
 
printoutModuleInformation(moduled31) 
 
plotModuleWeb(moduled31, plotModules=TRUE, rank=FALSE, wd31ed=TRUE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
 
 
 
 
#32o diktio 
d32 <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "d32") 
 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexd32 <-specieslevel(d32, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                        high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                        nested.normalised=TRUE,  empty.web=TRUE) 
names(indexd32) 
 
 
dfun(d32, abuns=NULL) 
 
 
indexd322<-grouplevel(d32, index="ALLBUTDD", level="both", empty.web=FALSE, 
                      dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                      nrep=100, fcdist="euclidean", ) 
 
names(indexd322) 
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indexd323<-networklevel(d32, index="ALLBUTDD", level="both",  
                        ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                        nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                        logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
                        fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexd323) 
 
hld32<-indexd32[[1]] 
LLd32<-indexd32[[2]] 
 
degreeHLd32<-hld32 [,1] 
normdegreeHLd32<-hld32[,2] 
species.strengthHLd32<-hld32[.3] 
PDIHLd32<-hld32[,6] 
PSIHLd32<-hld32[,9] 
betweennessHLd32<-hld32[,11] 
wd32ed.betweennessHLd32<-hld32[,12] 
closenessHLd32<-hld32[,13] 
wd32ed.closenessHLd32<-hld32[,14] 
partner.diversityHLA<-hld32[,16] 
effective.partnersHLd32<-hld32[,17] 
dHLd32<-hld32[,20] 
 
degreeLLd32<-LLd32 [,1] 
normdegreeLLd32<-LLd32[,2] 
species.strengthLLd32<-LLd32[.3] 
PDILLd32<-LLd32[,6] 
PSILLd32<-LLd32[,9] 
betweennessLLd32<-LLd32[,11] 
wd32ed.betweennessLLd32<-LLd32[,12] 
closenessLLd32<-LLd32[,13] 
wd32ed.closenessLLd32<-LLd32[,14] 
partner.diversityLLd32<-LLd32[,16] 
effective.partners<-LLd32[,17] 
dLLd32<-LLd32[,20] 
 
number.of.species.HLd32<-indexd322[1] 
number.of.species.HLd32 
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number.of.species.LLd32<-indexd322[2] 
number.of.species.LLd32 
cluster.coefficient.HLd32<-indexd322[7] 
cluster.coefficient.HLd32 
cluster.coefficient.LLd32<-indexd322[8] 
cluster.coefficient.LLd32 
wd32ed.cluster.coefficient.HLd32<-indexd322[9] 
wd32ed.cluster.coefficient.HLd32 
wd32ed.cluster.coefficient.LLd32<-indexd322[10] 
wd32ed.cluster.coefficient.LLd32 
niche.overlap.HLd32<-indexd322[11] 
niche.overlap.HLd32 
niche.overlap.LLd32<-indexd322[12] 
niche.overlap.LLd32 
togetherness.HLd32<-indexd322[13] 
togetherness.HLd32 
togetherness.LLd32<-indexd322[14] 
togetherness.LLd32 
C.score.HLd32<-indexd322[15] 
C.score.HLd32 
C.score.LLd32<-indexd322[16] 
C.score.LLd32 
V.ratio.HLd32<-indexd322[17] 
V.ratio.HLd32 
V.ratio.LLd32<-indexd322[18] 
V.ratio.LLd32 
robustness.HLd32<-indexd322[23] 
robustness.HLd32 
robustness.LLd32<-indexd322[24] 
robustness.LLd32 
partner.diversity.HLd32<-indexd322[27] 
partner.diversity.HLd32 
partner.diversity.LLd32<-indexd322[28] 
partner.diversity.LLd32 
connectanced32<-indexd323[1] 
connectanced32 
webasymmetryd32<-indexd323[2] 
webasymmetryd32 
number_of_compartmentsd32<-indexd323[4] 
number_of_compartmentsd32 
cluster_coefficientd32<-indexd323[6] 
cluster_coefficientd32 
nestednessd32<-indexd323[7] 
nestednessd32 
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NODFd32<-indexd323[8] 
NODFd32 
wd32ed_nestednessd32<-indexd323[9] 
wd32ed_nestednessd32 
wd32ed_NODFd32<-indexd323[10] 
wd32ed_NODFd32 
wd32ed_connectanced32<-indexd323[14] 
wd32ed_connectanced32 
Shannon_diversityd32<-indexd323[16] 
Shannon_diversityd32 
H2d32<-indexd323[19] 
H2d32 
moduled32 = computeModules(d32)  
moduled32 
 
 
listModuleInformation(moduled32) 
 
printoutModuleInformation(moduled32) 
 
plotModuleWeb(moduled32, plotModules=TRUE, rank=FALSE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
 
 
 
#33o diktio 
d33 <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "d33") 
 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexd33 <-specieslevel(d33, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                        high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                        nested.normalised=TRUE,  empty.web=TRUE) 
names(indexd33) 
 
 
dfun(d33, abuns=NULL) 
 
 
indexd332<-grouplevel(d33, index="ALLBUTDD", level="both", empty.web=FALSE, 
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                      dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                      nrep=100, fcdist="euclidean", ) 
 
names(indexd332) 
 
 
indexd333<-networklevel(d33, index="ALLBUTDD", level="both",  
                        ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                        nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                        logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
                        fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexd333) 
 
hld33<-indexd33[[1]] 
LLd33<-indexd33[[2]] 
 
degreeHLd33<-hld33 [,1] 
normdegreeHLd33<-hld33[,2] 
species.strengthHLd33<-hld33[.3] 
PDIHLd33<-hld33[,6] 
PSIHLd33<-hld33[,9] 
betweennessHLd33<-hld33[,11] 
wd33ed.betweennessHLd33<-hld33[,12] 
closenessHLd33<-hld33[,13] 
wd33ed.closenessHLd33<-hld33[,14] 
partner.diversityHLA<-hld33[,16] 
effective.partnersHLd33<-hld33[,17] 
dHLd33<-hld33[,20] 
 
degreeLLd33<-LLd33 [,1] 
normdegreeLLd33<-LLd33[,2] 
species.strengthLLd33<-LLd33[.3] 
PDILLd33<-LLd33[,6] 
PSILLd33<-LLd33[,9] 
betweennessLLd33<-LLd33[,11] 
wd33ed.betweennessLLd33<-LLd33[,12] 
closenessLLd33<-LLd33[,13] 
wd33ed.closenessLLd33<-LLd33[,14] 
partner.diversityLLd33<-LLd33[,16] 
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effective.partners<-LLd33[,17] 
dLLd33<-LLd33[,20] 
 
number.of.species.HLd33<-indexd332[1] 
number.of.species.HLd33 
number.of.species.LLd33<-indexd332[2] 
number.of.species.LLd33 
cluster.coefficient.HLd33<-indexd332[7] 
cluster.coefficient.HLd33 
cluster.coefficient.LLd33<-indexd332[8] 
cluster.coefficient.LLd33 
wd33ed.cluster.coefficient.HLd33<-indexd332[9] 
wd33ed.cluster.coefficient.HLd33 
wd33ed.cluster.coefficient.LLd33<-indexd332[10] 
wd33ed.cluster.coefficient.LLd33 
niche.overlap.HLd33<-indexd332[11] 
niche.overlap.HLd33 
niche.overlap.LLd33<-indexd332[12] 
niche.overlap.LLd33 
togetherness.HLd33<-indexd332[13] 
togetherness.HLd33 
togetherness.LLd33<-indexd332[14] 
togetherness.LLd33 
C.score.HLd33<-indexd332[15] 
C.score.HLd33 
C.score.LLd33<-indexd332[16] 
C.score.LLd33 
V.ratio.HLd33<-indexd332[17] 
V.ratio.HLd33 
V.ratio.LLd33<-indexd332[18] 
V.ratio.LLd33 
robustness.HLd33<-indexd332[23] 
robustness.HLd33 
robustness.LLd33<-indexd332[24] 
robustness.LLd33 
partner.diversity.HLd33<-indexd332[27] 
partner.diversity.HLd33 
partner.diversity.LLd33<-indexd332[28] 
partner.diversity.LLd33 
connectanced33<-indexd333[1] 
connectanced33 
webasymmetryd33<-indexd333[2] 
webasymmetryd33 
number_of_compartmentsd33<-indexd333[4] 
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number_of_compartmentsd33 
cluster_coefficientd33<-indexd333[6] 
cluster_coefficientd33 
nestednessd33<-indexd333[7] 
nestednessd33 
NODFd33<-indexd333[8] 
NODFd33 
wd33ed_nestednessd33<-indexd333[9] 
wd33ed_nestednessd33 
wd33ed_NODFd33<-indexd333[10] 
wd33ed_NODFd33 
wd33ed_connectanced33<-indexd333[14] 
wd33ed_connectanced33 
Shannon_diversityd33<-indexd333[16] 
Shannon_diversityd33 
H2d33<-indexd333[19] 
H2d33 
moduled33 = computeModules(d33)  
moduled33 
 
 
listModuleInformation(moduled33) 
 
printoutModuleInformation(moduled33) 
 
plotModuleWeb(moduled33, plotModules=TRUE, rank=FALSE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
 
 
 
#34o diktio 
d34 <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "d34") 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexd34 <-specieslevel(d34, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                        high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                        nested.normalised=TRUE,  empty.web=TRUE) 
names(indexd34) 
 
 
dfun(d34, abuns=NULL) 
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indexd342<-grouplevel(d34, index="ALLBUTDD", level="both", empty.web=FALSE, 
                      dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                      nrep=100, fcdist="euclidean", ) 
 
names(indexd342) 
 
 
indexd343<-networklevel(d34, index="ALLBUTDD", level="both",  
                        ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                        nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                        logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
                        fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexd343) 
 
hld34<-indexd34[[1]] 
LLd34<-indexd34[[2]] 
 
degreeHLd34<-hld34 [,1] 
normdegreeHLd34<-hld34[,2] 
species.strengthHLd34<-hld34[.3] 
PDIHLd34<-hld34[,6] 
PSIHLd34<-hld34[,9] 
betweennessHLd34<-hld34[,11] 
wd34ed.betweennessHLd34<-hld34[,12] 
closenessHLd34<-hld34[,13] 
wd34ed.closenessHLd34<-hld34[,14] 
partner.diversityHLA<-hld34[,16] 
effective.partnersHLd34<-hld34[,17] 
dHLd34<-hld34[,20] 
 
degreeLLd34<-LLd34 [,1] 
normdegreeLLd34<-LLd34[,2] 
species.strengthLLd34<-LLd34[.3] 
PDILLd34<-LLd34[,6] 
PSILLd34<-LLd34[,9] 
betweennessLLd34<-LLd34[,11] 
wd34ed.betweennessLLd34<-LLd34[,12] 
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closenessLLd34<-LLd34[,13] 
wd34ed.closenessLLd34<-LLd34[,14] 
partner.diversityLLd34<-LLd34[,16] 
effective.partners<-LLd34[,17] 
dLLd34<-LLd34[,20] 
 
number.of.species.HLd34<-indexd342[1] 
number.of.species.HLd34 
number.of.species.LLd34<-indexd342[2] 
number.of.species.LLd34 
cluster.coefficient.HLd34<-indexd342[7] 
cluster.coefficient.HLd34 
cluster.coefficient.LLd34<-indexd342[8] 
cluster.coefficient.LLd34 
wd34ed.cluster.coefficient.HLd34<-indexd342[9] 
wd34ed.cluster.coefficient.HLd34 
wd34ed.cluster.coefficient.LLd34<-indexd342[10] 
wd34ed.cluster.coefficient.LLd34 
niche.overlap.HLd34<-indexd342[11] 
niche.overlap.HLd34 
niche.overlap.LLd34<-indexd342[12] 
niche.overlap.LLd34 
togetherness.HLd34<-indexd342[13] 
togetherness.HLd34 
togetherness.LLd34<-indexd342[14] 
togetherness.LLd34 
C.score.HLd34<-indexd342[15] 
C.score.HLd34 
C.score.LLd34<-indexd342[16] 
C.score.LLd34 
V.ratio.HLd34<-indexd342[17] 
V.ratio.HLd34 
V.ratio.LLd34<-indexd342[18] 
V.ratio.LLd34 
robustness.HLd34<-indexd342[23] 
robustness.HLd34 
robustness.LLd34<-indexd342[24] 
robustness.LLd34 
partner.diversity.HLd34<-indexd342[27] 
partner.diversity.HLd34 
partner.diversity.LLd34<-indexd342[28] 
partner.diversity.LLd34 
connectanced34<-indexd343[1] 
connectanced34 
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webasymmetryd34<-indexd343[2] 
webasymmetryd34 
number_of_compartmentsd34<-indexd343[4] 
number_of_compartmentsd34 
cluster_coefficientd34<-indexd343[6] 
cluster_coefficientd34 
nestednessd34<-indexd343[7] 
nestednessd34 
NODFd34<-indexd343[8] 
NODFd34 
wd34ed_nestednessd34<-indexd343[9] 
wd34ed_nestednessd34 
wd34ed_NODFd34<-indexd343[10] 
wd34ed_NODFd34 
wd34ed_connectanced34<-indexd343[14] 
wd34ed_connectanced34 
Shannon_diversityd34<-indexd343[16] 
Shannon_diversityd34 
H2d34<-indexd343[19] 
H2d34 
moduled34 = computeModules(d34)  
moduled34 
 
 
listModuleInformation(moduled34) 
 
printoutModuleInformation(moduled34) 
 
plotModuleWeb(moduled34, plotModules=TRUE, rank=FALSE,  
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
 
 
#35o diktio 
d35 <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "d35") 
 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexd35 <-specieslevel(d35, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                        high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                        nested.normalised=TRUE,  empty.web=TRUE) 
names(indexd35) 
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dfun(d35, abuns=NULL) 
 
 
indexd352<-grouplevel(d35, index="ALLBUTDD", level="both", empty.web=FALSE, 
                      dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                      nrep=100, fcdist="euclidean", ) 
 
names(indexd352) 
 
 
indexd353<-networklevel(d35, index="ALLBUTDD", level="both",  
                        ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                        nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                        logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
                        fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexd353) 
 
hld35<-indexd35[[1]] 
LLd35<-indexd35[[2]] 
 
degreeHLd35<-hld35 [,1] 
normdegreeHLd35<-hld35[,2] 
species.strengthHLd35<-hld35[.3] 
PDIHLd35<-hld35[,6] 
PSIHLd35<-hld35[,9] 
betweennessHLd35<-hld35[,11] 
wd35ed.betweennessHLd35<-hld35[,12] 
closenessHLd35<-hld35[,13] 
wd35ed.closenessHLd35<-hld35[,14] 
partner.diversityHLA<-hld35[,16] 
effective.partnersHLd35<-hld35[,17] 
dHLd35<-hld35[,20] 
 
degreeLLd35<-LLd35 [,1] 
normdegreeLLd35<-LLd35[,2] 
species.strengthLLd35<-LLd35[.3] 
PDILLd35<-LLd35[,6] 
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PSILLd35<-LLd35[,9] 
betweennessLLd35<-LLd35[,11] 
wd35ed.betweennessLLd35<-LLd35[,12] 
closenessLLd35<-LLd35[,13] 
wd35ed.closenessLLd35<-LLd35[,14] 
partner.diversityLLd35<-LLd35[,16] 
effective.partners<-LLd35[,17] 
dLLd35<-LLd35[,20] 
 
number.of.species.HLd35<-indexd352[1] 
number.of.species.HLd35 
number.of.species.LLd35<-indexd352[2] 
number.of.species.LLd35 
cluster.coefficient.HLd35<-indexd352[7] 
cluster.coefficient.HLd35 
cluster.coefficient.LLd35<-indexd352[8] 
cluster.coefficient.LLd35 
wd35ed.cluster.coefficient.HLd35<-indexd352[9] 
wd35ed.cluster.coefficient.HLd35 
wd35ed.cluster.coefficient.LLd35<-indexd352[10] 
wd35ed.cluster.coefficient.LLd35 
niche.overlap.HLd35<-indexd352[11] 
niche.overlap.HLd35 
niche.overlap.LLd35<-indexd352[12] 
niche.overlap.LLd35 
togetherness.HLd35<-indexd352[13] 
togetherness.HLd35 
togetherness.LLd35<-indexd352[14] 
togetherness.LLd35 
C.score.HLd35<-indexd352[15] 
C.score.HLd35 
C.score.LLd35<-indexd352[16] 
C.score.LLd35 
V.ratio.HLd35<-indexd352[17] 
V.ratio.HLd35 
V.ratio.LLd35<-indexd352[18] 
V.ratio.LLd35 
robustness.HLd35<-indexd352[23] 
robustness.HLd35 
robustness.LLd35<-indexd352[24] 
robustness.LLd35 
partner.diversity.HLd35<-indexd352[27] 
partner.diversity.HLd35 
partner.diversity.LLd35<-indexd352[28] 
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partner.diversity.LLd35 
connectanced35<-indexd353[1] 
connectanced35 
webasymmetryd35<-indexd353[2] 
webasymmetryd35 
number_of_compartmentsd35<-indexd353[4] 
number_of_compartmentsd35 
cluster_coefficientd35<-indexd353[6] 
cluster_coefficientd35 
nestednessd35<-indexd353[7] 
nestednessd35 
NODFd35<-indexd353[8] 
NODFd35 
wd35ed_nestednessd35<-indexd353[9] 
wd35ed_nestednessd35 
wd35ed_NODFd35<-indexd353[10] 
wd35ed_NODFd35 
wd35ed_connectanced35<-indexd353[14] 
wd35ed_connectanced35 
Shannon_diversityd35<-indexd353[16] 
Shannon_diversityd35 
H2d35<-indexd353[19] 
H2d35 
moduled35 = computeModules(d35)  
moduled35 
 
 
listModuleInformation(moduled35) 
 
printoutModuleInformation(moduled35) 
 
plotModuleWeb(moduled35, plotModules=TRUE, rank=FALSE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
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#ta parapano 35 diktia xrisimopoithikan gia na ektimhsoume ta 
montela problepsis ws train datasets  
 
#kai epeita perasthkan alla 5 diktia gia ton elegxo twn montelwn ws 
test datasets 
 
#36o diktio 
d36 <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "d36") 
 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexd36 <-specieslevel(d36, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                        high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                        nested.normalised=TRUE,  empty.web=TRUE) 
names(indexd36) 
 
 
dfun(d36, abuns=NULL) 
 
 
indexd362<-grouplevel(d36, index="ALLBUTDD", level="both", empty.web=FALSE, 
                      dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                      nrep=100, fcdist="euclidean", ) 
 
names(indexd362) 
 
 
indexd363<-networklevel(d36, index="ALLBUTDD", level="both",  
                        ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                        nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                        logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
                        fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexd363) 
 
hld36<-indexd36[[1]] 
LLd36<-indexd36[[2]] 
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degreeHLd36<-hld36 [,1] 
normdegreeHLd36<-hld36[,2] 
species.strengthHLd36<-hld36[.3] 
PDIHLd36<-hld36[,6] 
PSIHLd36<-hld36[,9] 
betweennessHLd36<-hld36[,11] 
wd36ed.betweennessHLd36<-hld36[,12] 
closenessHLd36<-hld36[,13] 
wd36ed.closenessHLd36<-hld36[,14] 
partner.diversityHLA<-hld36[,16] 
effective.partnersHLd36<-hld36[,17] 
dHLd36<-hld36[,20] 
 
degreeLLd36<-LLd36 [,1] 
normdegreeLLd36<-LLd36[,2] 
species.strengthLLd36<-LLd36[.3] 
PDILLd36<-LLd36[,6] 
PSILLd36<-LLd36[,9] 
betweennessLLd36<-LLd36[,11] 
wd36ed.betweennessLLd36<-LLd36[,12] 
closenessLLd36<-LLd36[,13] 
wd36ed.closenessLLd36<-LLd36[,14] 
partner.diversityLLd36<-LLd36[,16] 
effective.partners<-LLd36[,17] 
dLLd36<-LLd36[,20] 
 
number.of.species.HLd36<-indexd362[1] 
number.of.species.HLd36 
number.of.species.LLd36<-indexd362[2] 
number.of.species.LLd36 
cluster.coefficient.HLd36<-indexd362[7] 
cluster.coefficient.HLd36 
cluster.coefficient.LLd36<-indexd362[8] 
cluster.coefficient.LLd36 
wd36ed.cluster.coefficient.HLd36<-indexd362[9] 
wd36ed.cluster.coefficient.HLd36 
wd36ed.cluster.coefficient.LLd36<-indexd362[10] 
wd36ed.cluster.coefficient.LLd36 
niche.overlap.HLd36<-indexd362[11] 
niche.overlap.HLd36 
niche.overlap.LLd36<-indexd362[12] 
niche.overlap.LLd36 
togetherness.HLd36<-indexd362[13] 
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togetherness.HLd36 
togetherness.LLd36<-indexd362[14] 
togetherness.LLd36 
C.score.HLd36<-indexd362[15] 
C.score.HLd36 
C.score.LLd36<-indexd362[16] 
C.score.LLd36 
V.ratio.HLd36<-indexd362[17] 
V.ratio.HLd36 
V.ratio.LLd36<-indexd362[18] 
V.ratio.LLd36 
robustness.HLd36<-indexd362[23] 
robustness.HLd36 
robustness.LLd36<-indexd362[24] 
robustness.LLd36 
partner.diversity.HLd36<-indexd362[27] 
partner.diversity.HLd36 
partner.diversity.LLd36<-indexd362[28] 
partner.diversity.LLd36 
connectanced36<-indexd363[1] 
connectanced36 
webasymmetryd36<-indexd363[2] 
webasymmetryd36 
number_of_compartmentsd36<-indexd363[4] 
number_of_compartmentsd36 
cluster_coefficientd36<-indexd363[6] 
cluster_coefficientd36 
nestednessd36<-indexd363[7] 
nestednessd36 
NODFd36<-indexd363[8] 
NODFd36 
wd36ed_nestednessd36<-indexd363[9] 
wd36ed_nestednessd36 
wd36ed_NODFd36<-indexd363[10] 
wd36ed_NODFd36 
wd36ed_connectanced36<-indexd363[14] 
wd36ed_connectanced36 
Shannon_diversityd36<-indexd363[16] 
Shannon_diversityd36 
H2d36<-indexd363[19] 
H2d36 
moduled36 = computeModules(d36)  
moduled36 
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listModuleInformation(moduled36) 
 
printoutModuleInformation(moduled36) 
 
plotModuleWeb(moduled36, plotModules=TRUE, rank=FALSE, wd36ed=TRUE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
 
 
 
#37o diktio 
d37 <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "d37") 
 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexd37 <-specieslevel(d37, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                        high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                        nested.normalised=TRUE,  empty.web=TRUE) 
names(indexd37) 
 
 
dfun(d37, abuns=NULL) 
 
 
indexd372<-grouplevel(d37, index="ALLBUTDD", level="both", empty.web=FALSE, 
                      dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                      nrep=100, fcdist="euclidean", ) 
 
names(indexd372) 
 
 
indexd373<-networklevel(d37, index="ALLBUTDD", level="both",  
                        ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                        nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                        logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
                        fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
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names(indexd373) 
 
hld37<-indexd37[[1]] 
LLd37<-indexd37[[2]] 
 
degreeHLd37<-hld37 [,1] 
normdegreeHLd37<-hld37[,2] 
species.strengthHLd37<-hld37[.3] 
PDIHLd37<-hld37[,6] 
PSIHLd37<-hld37[,9] 
betweennessHLd37<-hld37[,11] 
wd37ed.betweennessHLd37<-hld37[,12] 
closenessHLd37<-hld37[,13] 
wd37ed.closenessHLd37<-hld37[,14] 
partner.diversityHLA<-hld37[,16] 
effective.partnersHLd37<-hld37[,17] 
dHLd37<-hld37[,20] 
 
degreeLLd37<-LLd37 [,1] 
normdegreeLLd37<-LLd37[,2] 
species.strengthLLd37<-LLd37[.3] 
PDILLd37<-LLd37[,6] 
PSILLd37<-LLd37[,9] 
betweennessLLd37<-LLd37[,11] 
wd37ed.betweennessLLd37<-LLd37[,12] 
closenessLLd37<-LLd37[,13] 
wd37ed.closenessLLd37<-LLd37[,14] 
partner.diversityLLd37<-LLd37[,16] 
effective.partners<-LLd37[,17] 
dLLd37<-LLd37[,20] 
 
number.of.species.HLd37<-indexd372[1] 
number.of.species.HLd37 
number.of.species.LLd37<-indexd372[2] 
number.of.species.LLd37 
cluster.coefficient.HLd37<-indexd372[7] 
cluster.coefficient.HLd37 
cluster.coefficient.LLd37<-indexd372[8] 
cluster.coefficient.LLd37 
wd37ed.cluster.coefficient.HLd37<-indexd372[9] 
wd37ed.cluster.coefficient.HLd37 
wd37ed.cluster.coefficient.LLd37<-indexd372[10] 
wd37ed.cluster.coefficient.LLd37 
niche.overlap.HLd37<-indexd372[11] 
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niche.overlap.HLd37 
niche.overlap.LLd37<-indexd372[12] 
niche.overlap.LLd37 
togetherness.HLd37<-indexd372[13] 
togetherness.HLd37 
togetherness.LLd37<-indexd372[14] 
togetherness.LLd37 
C.score.HLd37<-indexd372[15] 
C.score.HLd37 
C.score.LLd37<-indexd372[16] 
C.score.LLd37 
V.ratio.HLd37<-indexd372[17] 
V.ratio.HLd37 
V.ratio.LLd37<-indexd372[18] 
V.ratio.LLd37 
robustness.HLd37<-indexd372[23] 
robustness.HLd37 
robustness.LLd37<-indexd372[24] 
robustness.LLd37 
partner.diversity.HLd37<-indexd372[27] 
partner.diversity.HLd37 
partner.diversity.LLd37<-indexd372[28] 
partner.diversity.LLd37 
connectanced37<-indexd373[1] 
connectanced37 
webasymmetryd37<-indexd373[2] 
webasymmetryd37 
number_of_compartmentsd37<-indexd373[4] 
number_of_compartmentsd37 
cluster_coefficientd37<-indexd373[6] 
cluster_coefficientd37 
nestednessd37<-indexd373[7] 
nestednessd37 
NODFd37<-indexd373[8] 
NODFd37 
wd37ed_nestednessd37<-indexd373[9] 
wd37ed_nestednessd37 
wd37ed_NODFd37<-indexd373[10] 
wd37ed_NODFd37 
wd37ed_connectanced37<-indexd373[14] 
wd37ed_connectanced37 
Shannon_diversityd37<-indexd373[16] 
Shannon_diversityd37 
H2d37<-indexd373[19] 
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H2d37 
moduled37 = computeModules(d37)  
moduled37 
 
 
listModuleInformation(moduled37) 
 
printoutModuleInformation(moduled37) 
 
plotModuleWeb(moduled37, plotModules=TRUE, rank=FALSE, wd37ed=TRUE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
 
 
 
#38o diktio 
d38 <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "d38") 
 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexd38 <-specieslevel(d38, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                        high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                        nested.normalised=TRUE,  empty.web=TRUE) 
names(indexd38) 
 
 
dfun(d38, abuns=NULL) 
 
 
indexd382<-grouplevel(d38, index="ALLBUTDD", level="both", empty.web=FALSE, 
                      dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                      nrep=100, fcdist="euclidean", ) 
 
names(indexd382) 
 
 
indexd383<-networklevel(d38, index="ALLBUTDD", level="both",  
                        ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                        nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
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                        logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
                        fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexd383) 
 
hld38<-indexd38[[1]] 
LLd38<-indexd38[[2]] 
 
degreeHLd38<-hld38 [,1] 
normdegreeHLd38<-hld38[,2] 
species.strengthHLd38<-hld38[.3] 
PDIHLd38<-hld38[,6] 
PSIHLd38<-hld38[,9] 
betweennessHLd38<-hld38[,11] 
wd38ed.betweennessHLd38<-hld38[,12] 
closenessHLd38<-hld38[,13] 
wd38ed.closenessHLd38<-hld38[,14] 
partner.diversityHLA<-hld38[,16] 
effective.partnersHLd38<-hld38[,17] 
dHLd38<-hld38[,20] 
 
degreeLLd38<-LLd38 [,1] 
normdegreeLLd38<-LLd38[,2] 
species.strengthLLd38<-LLd38[.3] 
PDILLd38<-LLd38[,6] 
PSILLd38<-LLd38[,9] 
betweennessLLd38<-LLd38[,11] 
wd38ed.betweennessLLd38<-LLd38[,12] 
closenessLLd38<-LLd38[,13] 
wd38ed.closenessLLd38<-LLd38[,14] 
partner.diversityLLd38<-LLd38[,16] 
effective.partners<-LLd38[,17] 
dLLd38<-LLd38[,20] 
 
number.of.species.HLd38<-indexd382[1] 
number.of.species.HLd38 
number.of.species.LLd38<-indexd382[2] 
number.of.species.LLd38 
cluster.coefficient.HLd38<-indexd382[7] 
cluster.coefficient.HLd38 
cluster.coefficient.LLd38<-indexd382[8] 
cluster.coefficient.LLd38 
wd38ed.cluster.coefficient.HLd38<-indexd382[9] 



207 

wd38ed.cluster.coefficient.HLd38 
wd38ed.cluster.coefficient.LLd38<-indexd382[10] 
wd38ed.cluster.coefficient.LLd38 
niche.overlap.HLd38<-indexd382[11] 
niche.overlap.HLd38 
niche.overlap.LLd38<-indexd382[12] 
niche.overlap.LLd38 
togetherness.HLd38<-indexd382[13] 
togetherness.HLd38 
togetherness.LLd38<-indexd382[14] 
togetherness.LLd38 
C.score.HLd38<-indexd382[15] 
C.score.HLd38 
C.score.LLd38<-indexd382[16] 
C.score.LLd38 
V.ratio.HLd38<-indexd382[17] 
V.ratio.HLd38 
V.ratio.LLd38<-indexd382[18] 
V.ratio.LLd38 
robustness.HLd38<-indexd382[23] 
robustness.HLd38 
robustness.LLd38<-indexd382[24] 
robustness.LLd38 
partner.diversity.HLd38<-indexd382[27] 
partner.diversity.HLd38 
partner.diversity.LLd38<-indexd382[28] 
partner.diversity.LLd38 
connectanced38<-indexd383[1] 
connectanced38 
webasymmetryd38<-indexd383[2] 
webasymmetryd38 
number_of_compartmentsd38<-indexd383[4] 
number_of_compartmentsd38 
cluster_coefficientd38<-indexd383[6] 
cluster_coefficientd38 
nestednessd38<-indexd383[7] 
nestednessd38 
NODFd38<-indexd383[8] 
NODFd38 
wd38ed_nestednessd38<-indexd383[9] 
wd38ed_nestednessd38 
wd38ed_NODFd38<-indexd383[10] 
wd38ed_NODFd38 
wd38ed_connectanced38<-indexd383[14] 
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wd38ed_connectanced38 
Shannon_diversityd38<-indexd383[16] 
Shannon_diversityd38 
H2d38<-indexd383[19] 
H2d38 
moduled38 = computeModules(d38)  
moduled38 
 
 
listModuleInformation(moduled38) 
 
printoutModuleInformation(moduled38) 
 
plotModuleWeb(moduled38, plotModules=TRUE, rank=FALSE, wd38ed=TRUE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
 
 
 
#39o diktio 
d39 <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "d39") 
 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexd39 <-specieslevel(d39, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                        high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                        nested.normalised=TRUE,  empty.web=TRUE) 
names(indexd39) 
 
 
dfun(d39, abuns=NULL) 
 
 
indexd392<-grouplevel(d39, index="ALLBUTDD", level="both", empty.web=FALSE, 
                      dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                      nrep=100, fcdist="euclidean", ) 
 
names(indexd392) 
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indexd393<-networklevel(d39, index="ALLBUTDD", level="both",  
                        ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                        nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                        logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
                        fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexd393) 
 
hld39<-indexd39[[1]] 
LLd39<-indexd39[[2]] 
 
degreeHLd39<-hld39 [,1] 
normdegreeHLd39<-hld39[,2] 
species.strengthHLd39<-hld39[.3] 
PDIHLd39<-hld39[,6] 
PSIHLd39<-hld39[,9] 
betweennessHLd39<-hld39[,11] 
wd39ed.betweennessHLd39<-hld39[,12] 
closenessHLd39<-hld39[,13] 
wd39ed.closenessHLd39<-hld39[,14] 
partner.diversityHLA<-hld39[,16] 
effective.partnersHLd39<-hld39[,17] 
dHLd39<-hld39[,20] 
 
degreeLLd39<-LLd39 [,1] 
normdegreeLLd39<-LLd39[,2] 
species.strengthLLd39<-LLd39[.3] 
PDILLd39<-LLd39[,6] 
PSILLd39<-LLd39[,9] 
betweennessLLd39<-LLd39[,11] 
wd39ed.betweennessLLd39<-LLd39[,12] 
closenessLLd39<-LLd39[,13] 
wd39ed.closenessLLd39<-LLd39[,14] 
partner.diversityLLd39<-LLd39[,16] 
effective.partners<-LLd39[,17] 
dLLd39<-LLd39[,20] 
 
number.of.species.HLd39<-indexd392[1] 
number.of.species.HLd39 
number.of.species.LLd39<-indexd392[2] 
number.of.species.LLd39 
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cluster.coefficient.HLd39<-indexd392[7] 
cluster.coefficient.HLd39 
cluster.coefficient.LLd39<-indexd392[8] 
cluster.coefficient.LLd39 
wd39ed.cluster.coefficient.HLd39<-indexd392[9] 
wd39ed.cluster.coefficient.HLd39 
wd39ed.cluster.coefficient.LLd39<-indexd392[10] 
wd39ed.cluster.coefficient.LLd39 
niche.overlap.HLd39<-indexd392[11] 
niche.overlap.HLd39 
niche.overlap.LLd39<-indexd392[12] 
niche.overlap.LLd39 
togetherness.HLd39<-indexd392[13] 
togetherness.HLd39 
togetherness.LLd39<-indexd392[14] 
togetherness.LLd39 
C.score.HLd39<-indexd392[15] 
C.score.HLd39 
C.score.LLd39<-indexd392[16] 
C.score.LLd39 
V.ratio.HLd39<-indexd392[17] 
V.ratio.HLd39 
V.ratio.LLd39<-indexd392[18] 
V.ratio.LLd39 
robustness.HLd39<-indexd392[23] 
robustness.HLd39 
robustness.LLd39<-indexd392[24] 
robustness.LLd39 
partner.diversity.HLd39<-indexd392[27] 
partner.diversity.HLd39 
partner.diversity.LLd39<-indexd392[28] 
partner.diversity.LLd39 
connectanced39<-indexd393[1] 
connectanced39 
webasymmetryd39<-indexd393[2] 
webasymmetryd39 
number_of_compartmentsd39<-indexd393[4] 
number_of_compartmentsd39 
cluster_coefficientd39<-indexd393[6] 
cluster_coefficientd39 
nestednessd39<-indexd393[7] 
nestednessd39 
NODFd39<-indexd393[8] 
NODFd39 
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wd39ed_nestednessd39<-indexd393[9] 
wd39ed_nestednessd39 
wd39ed_NODFd39<-indexd393[10] 
wd39ed_NODFd39 
wd39ed_connectanced39<-indexd393[14] 
wd39ed_connectanced39 
Shannon_diversityd39<-indexd393[16] 
Shannon_diversityd39 
H2d39<-indexd393[19] 
H2d39 
moduled39 = computeModules(d39)  
moduled39 
 
 
listModuleInformation(moduled39) 
 
printoutModuleInformation(moduled39) 
 
plotModuleWeb(moduled39, plotModules=TRUE, rank=FALSE, wd39ed=TRUE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
 
 
#40o diktio 
d40 <- read_excel("all together.xlsx", sheet = "d40") 
 
 
#eyresi deikton gia to diktio  
indexd40 <-specieslevel(d40, index="ALLBUTD", level="both", logbase=exp(1), 
low.abun=NULL,  
                        high.abun=NULL, PDI.normalise=TRUE, PSI.beta=c(1,0), 
nested.method="NODF",  
                        nested.normalised=TRUE,  empty.web=TRUE) 
names(indexd40) 
 
 
dfun(d40, abuns=NULL) 
 
 
indexd402<-grouplevel(d40, index="ALLBUTDD", level="both", empty.web=FALSE, 
                      dist="horn", CCfun=mean, logbase="e", normalise=TRUE, 
extinctmethod="r", 
                      nrep=100, fcdist="euclidean", ) 
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names(indexd402) 
 
 
indexd403<-networklevel(d40, index="ALLBUTDD", level="both",  
                        ISAmethod="Bluethgen", SAmethod = "Bluethgen", extinctmethod = 
"r", 
                        nrep = 100, CCfun=median, dist="horn", normalise=TRUE, 
empty.web=TRUE, 
                        logbase="e", intereven="prod", H2_integer=TRUE, 
                        fcdist="euclidean", legacy=FALSE) 
 
 
names(indexd403) 
 
hld40<-indexd40[[1]] 
LLd40<-indexd40[[2]] 
 
degreeHLd40<-hld40 [,1] 
normdegreeHLd40<-hld40[,2] 
species.strengthHLd40<-hld40[.3] 
PDIHLd40<-hld40[,6] 
PSIHLd40<-hld40[,9] 
betweennessHLd40<-hld40[,11] 
wd40ed.betweennessHLd40<-hld40[,12] 
closenessHLd40<-hld40[,13] 
wd40ed.closenessHLd40<-hld40[,14] 
partner.diversityHLA<-hld40[,16] 
effective.partnersHLd40<-hld40[,17] 
dHLd40<-hld40[,20] 
 
degreeLLd40<-LLd40 [,1] 
normdegreeLLd40<-LLd40[,2] 
species.strengthLLd40<-LLd40[.3] 
PDILLd40<-LLd40[,6] 
PSILLd40<-LLd40[,9] 
betweennessLLd40<-LLd40[,11] 
wd40ed.betweennessLLd40<-LLd40[,12] 
closenessLLd40<-LLd40[,13] 
wd40ed.closenessLLd40<-LLd40[,14] 
partner.diversityLLd40<-LLd40[,16] 
effective.partners<-LLd40[,17] 
dLLd40<-LLd40[,20] 
 
number.of.species.HLd40<-indexd402[1] 
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number.of.species.HLd40 
number.of.species.LLd40<-indexd402[2] 
number.of.species.LLd40 
cluster.coefficient.HLd40<-indexd402[7] 
cluster.coefficient.HLd40 
cluster.coefficient.LLd40<-indexd402[8] 
cluster.coefficient.LLd40 
wd40ed.cluster.coefficient.HLd40<-indexd402[9] 
wd40ed.cluster.coefficient.HLd40 
wd40ed.cluster.coefficient.LLd40<-indexd402[10] 
wd40ed.cluster.coefficient.LLd40 
niche.overlap.HLd40<-indexd402[11] 
niche.overlap.HLd40 
niche.overlap.LLd40<-indexd402[12] 
niche.overlap.LLd40 
togetherness.HLd40<-indexd402[13] 
togetherness.HLd40 
togetherness.LLd40<-indexd402[14] 
togetherness.LLd40 
C.score.HLd40<-indexd402[15] 
C.score.HLd40 
C.score.LLd40<-indexd402[16] 
C.score.LLd40 
V.ratio.HLd40<-indexd402[17] 
V.ratio.HLd40 
V.ratio.LLd40<-indexd402[18] 
V.ratio.LLd40 
robustness.HLd40<-indexd402[23] 
robustness.HLd40 
robustness.LLd40<-indexd402[24] 
robustness.LLd40 
partner.diversity.HLd40<-indexd402[27] 
partner.diversity.HLd40 
partner.diversity.LLd40<-indexd402[28] 
partner.diversity.LLd40 
connectanced40<-indexd403[1] 
connectanced40 
webasymmetryd40<-indexd403[2] 
webasymmetryd40 
number_of_compartmentsd40<-indexd403[4] 
number_of_compartmentsd40 
cluster_coefficientd40<-indexd403[6] 
cluster_coefficientd40 
nestednessd40<-indexd403[7] 
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nestednessd40 
NODFd40<-indexd403[8] 
NODFd40 
wd40ed_nestednessd40<-indexd403[9] 
wd40ed_nestednessd40 
wd40ed_NODFd40<-indexd403[10] 
wd40ed_NODFd40 
wd40ed_connectanced40<-indexd403[14] 
wd40ed_connectanced40 
Shannon_diversityd40<-indexd403[16] 
Shannon_diversityd40 
H2d40<-indexd403[19] 
H2d40 
moduled40 = computeModules(d40)  
moduled40 
 
 
listModuleInformation(moduled40) 
 
printoutModuleInformation(moduled40) 
 
plotModuleWeb(moduled40, plotModules=TRUE, rank=FALSE, 
displayAlabels=TRUE, displayBlabels=TRUE, labsize=1, xlabel="", ylabel="", 
square.border="white", fromDepth=0, upToDepth=-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#prota elegthike h katanomi bathmon gia kathe diktio 
# xrhsimopoisame thn entolh degreedistr Logical; returns graphs of fits when set to 
TRUE (default). 
#Dark, median and light grey lines refer to exponential, power and truncated power 
law, respectively. 
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#ola ta diktia edwsan apotelesma thn truncated power law 
 
D1<-degreedistr(first, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
D2<-degreedistr(second, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
D3<-degreedistr(third, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
D4<-degreedistr(fourth, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
D5<-degreedistr(five, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
D6<-degreedistr(six, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
D7<-degreedistr(seven, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
D8<-degreedistr(eight, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
D9<-degreedistr(nine, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
D10<-degreedistr(d10, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
D11<-degreedistr(d11, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
D12<-degreedistr(d12, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
D13<-degreedistr(d13, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
D14<-degreedistr(d14, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
D15<-degreedistr(d15, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
D16<-degreedistr(d16, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
D17<-degreedistr(d17, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
D18<-degreedistr(d18, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
D19<-degreedistr(d19, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
D20<-degreedistr(d20, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
D21<-degreedistr(d21, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
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D22<-degreedistr(d22, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
D23<-degreedistr(d23, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
 
D24<-degreedistr(d24, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
D25<-degreedistr(d25, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
D26<-degreedistr(d26, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
D27<-degreedistr(d27, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
D28<-degreedistr(d28, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
D29<-degreedistr(d29, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
D30<-degreedistr(d30, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
D31<-degreedistr(d31, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
D32<-degreedistr(d32, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
D33<-degreedistr(d33, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
D34<-degreedistr(d34, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
D35<-degreedistr(d35, plot.it=TRUE, pure.call=TRUE, silent=TRUE, level="both") 
 
 
 
 

# deiktes gia ta 35 diktia 
 
deiktes <-  read.SPSS("ergasia.sav") 
names(deiktes) 
 
 

#euresi montelou gia problepsi tis robustness twn entomwn 
 
#epeidi exoyme 35 diktia mono 7 metablhtes mporoyme na 
eisagoyme sto montelo apo thn ereuna poy kaname 
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#prota blepoyme poses metablites mas dinoyn to mikrotero 
tetragoniko sfalma, to megalutero R square kai to mikrotero BIC 
 

# Gia ton tropo pou sthsame tis parakato entoles gia ta 
grafhmata phrame idees apo to biblio James, G. et al. 
(2013) An Introduction to Statistical Learning. [46] 
 
 
#apo to pollaplo diagramma paratiroume oti prepei na baloume 7 
metablites sto modelo mas 
 
regfit.full <- regsubsets(robustness.HL ~ ., deiktes, nvmax=7)  
reg.summary <- summary(regfit.full) 
 
par(mfrow=c(2,2)) # create a 2x2 grid for plots 
plot(reg.summary$rss, xlab="Number of Variables ", ylab="RSS", type="l")  
plot(reg.summary$adjr2, xlab="Number of Variables ", ylab="Adjusted Rsq", type="l") 
max_idx <- which.max(reg.summary$adjr2) 
points(max_idx, reg.summary$adjr2[max_idx], col="red", cex=2, pch =20) 
plot(reg.summary$cp, xlab="Number of Variables ", ylab="Cp", type="l") 
min_idx <- which.min(reg.summary$cp) 
points(min_idx, reg.summary$cp[min_idx], col="red", cex=2, pch =20) 
plot(reg.summary$bic, xlab="Number of Variables ", ylab="BIC", type="l")  
min_idx <- which.min(reg.summary$bic) 
points(min_idx, reg.summary$bic[min_idx], col="red", cex=2, pch =20) 
 
 

#me thn backward methodo briskoume poies 7 metablites prepei 
na baloume 
 
lm1<- regsubsets(deiktes$robustness.HL~.,data=deiktes,nvmax=7,force.in=NULL, 
           method=c("backward"), 
           really.big=FALSE) 
 
summary(lm1) 
 
names(lm1) 
 
lm1$rss 
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#me thn forward methodo briskoume poies 7 metablites prepei na 
baloume 
 
 
lm2<- regsubsets(deiktes$robustness.HL~.,data=deiktes,nvmax=7,force.in=NULL, 
                 method=c( "forward"), 
                 really.big=FALSE) 
 
summary(lm2) 
 
names(lm2) 
 
 

#kanoume sygkrish ton modelon poy proekipsan kai grafika  
LinearModel.4 <- lm(robustness.HL ~ niche.overlap.LL + V.ratio.LL +  
                      robustness.LL + partner.diversity.HL + connectance + webasymmetry 
+  
                      nestedness, data=deiktes) 
summary(LinearModel.4) 
oldpar <- par(oma=c(0,0,3,0), mfrow=c(2,2)) 
plot(LinearModel.4) 
par(oldpar) 
LinearModel.5 <- lm(robustness.HL ~ niche.overlap.LL + V.ratio.LL +  
                      robustness.LL + partner.diversity.HL + webasymmetry 
+weighted_NODF +  
                      weighted.cluster.coefficient.HL, data=deiktes) 
summary(LinearModel.5) 
LinearModel.6 <- lm(robustness.HL ~ niche.overlap.LL + V.ratio.LL +  
                      robustness.LL + partner.diversity.HL + webasymmetry +, data=deiktes) 
summary(LinearModel.6) 
LinearModel.7 <- lm(robustness.HL ~ niche.overlap.LL + V.ratio.LL +  
                      robustness.LL + partner.diversity.HL + webasymmetry, data=deiktes) 
summary(LinearModel.7) 
oldpar <- par(oma=c(0,0,3,0), mfrow=c(2,2)) 
plot(LinearModel.7) 
par(oldpar) 
 
LinearModel.10 <- lm(robustness.HL ~ niche.overlap.LL + V.ratio.LL +  
                       robustness.LL + partner.diversity.HL + webasymmetry, data=deiktes) 
summary(LinearModel.10) 
 
names(LinearModel.10) 
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LinearModel.10$residuals 
 
 
 
 
 
 

#akolouthoume thn idia diadikasia gia thn eyresh modelou gia ta 
fyta 
 
#euresi montelou gia problech ths robustness ton fiton pali 7 simantikes metablites 
 
 
regfit.full2 <- regsubsets(robustness.LL ~ ., deiktes, nvmax=7)  
reg.summary2 <- summary(regfit.full2) 
 
par(mfrow=c(2,2)) # create a 2x2 grid for plots 
plot(reg.summary2$rss, xlab="Number of Variables ", ylab="RSS", type="l")  
plot(reg.summary2$adjr2, xlab="Number of Variables ", ylab="Adjusted Rsq", 
type="l") 
max_idx2 <- which.max(reg.summary2$adjr2) 
points(max_idx2, reg.summary2$adjr2[max_idx2], col="red", cex=2, pch =20) 
plot(reg.summary2$cp, xlab="Number of Variables ", ylab="Cp", type="l") 
min_idx2 <- which.min(reg.summary2$cp) 
points(min_idx2, reg.summary2$cp[min_idx], col="red", cex=2, pch =20) 
plot(reg.summary2$bic, xlab="Number of Variables ", ylab="BIC", type="l")  
min_idx3 <- which.min(reg.summary2$bic) 
points(min_idx3, reg.summary2$bic[min_idx3], col="red", cex=2, pch =20) 
 
 
 
lm2<- regsubsets(deiktes$robustness.LL~.,data=deiktes,nvmax=7,force.in=NULL, 
                 method=c("backward"), 
                 really.big=FALSE) 
 
summary(lm2) 
 
lm3<- regsubsets(deiktes$robustness.LL~.,data=deiktes,nvmax=7,force.in=NULL, 
                 method=c( "forward"), 
                 really.big=FALSE) 
 
summary(lm3) 
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names(lm3) 
 
 
LinearModel.12 <- lm(togetherness.LL ~ cluster.coefficient.LL + C.score.HL  
                     + robustness.HL + partner.diversity.LL + webasymmetry +  
                       weighted_connectance + Shannon_diversity, data=deiktes) 
summary(LinearModel.12) 
 
 

#afou brikame ta modela tora tha ta efarmosoume sta 5 diktia gia 
na doume to sfalma problepsis 
 
#ypologizoume gia kathe diktio to sfalma problepsis 
 
#bazoume se ena dianisma ola ta sfalmata kai meta kanoume thn 
grafiki parastash  
#telos ypologizoume to ekatostiaio sfalma kai to meso tetragoniko 
sfalma 
 
#ektimisi problepsevn 
 

#modelo gia ektimisi gia entoma 
 
robustness.HLpro1 <-  0.5873554+ 0.3671110 *niche.overlap.LLd36 + 0.1889364* 
webasymmetryd36 - 0.0020918*wd36ed_NODFd36 
+0.1234497*wd36ed.cluster.coefficient.HLd36               
 
error1 <-robustness.HLd36-robustness.HLpro1 
 
 
robustness.HLpro2 <-  0.5873554+ 0.3671110 *niche.overlap.LLd37 + 0.1889364* 
webasymmetryd37 - 0.0020918*wd37ed_NODFd37 
+0.1234497*wd37ed.cluster.coefficient.HLd37               
 
error2 <-robustness.HLd37-robustness.HLpro2 
 
robustness.HLpro3 <-  0.5873554+ 0.3671110 *niche.overlap.LLd38 + 0.1889364* 
webasymmetryd38 - 0.0020918*wd38ed_NODFd38 
+0.1234497*wd38ed.cluster.coefficient.HLd38               
 
error3 <-robustness.HLd38-robustness.HLpro3 
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robustness.HLpro4 <-  0.5873554+ 0.3671110 *niche.overlap.LLd39 + 0.1889364* 
webasymmetryd39 - 0.0020918*wd39ed_NODFd39 
+0.1234497*wd39ed.cluster.coefficient.HLd39               
 
error4 <-robustness.HLd39-robustness.HLpro4 
 
robustness.HLpro5 <-  0.5873554+ 0.3671110 *niche.overlap.LLd40 + 0.1889364* 
webasymmetryd40 - 0.0020918*wd40ed_NODFd40 
+0.1234497*wd40ed.cluster.coefficient.HLd40               
 
error5 <-robustness.HLd40-robustness.HLpro5 
 
errors<-c(error1, error2, error3, error4, error5) 
 
real_values <-
c(robustness.HLd36,robustness.HLd37,robustness.HLd38,robustness.HLd39,robust
ness.HLd40) 
 
 
plot(errors, real_values) 
 
 
errors.100<- 
c(error1*100/robustness.HLd36,error2*100/robustness.HLd37,error3*100/robustness
.HLd38,error4*100/robustness.HLd39,error5*100/robustness.HLd40) 
 
 

mean (errors.100)# meso sfalma = -3.50428% 
 

MSE1<- sqrt((error1^2+error2^2+error3^2+error4^2+error5^2)/3) 
#0.04381463 
 
 

#thn idia diadikasia kanoume kai gia ta 2 modela pou proekipsan 
gia ta fita. 
 
#modelo ektimisis gia fita 
#1o modelo 
 
robustnenss.LLpro1 <- 0.548+0.112*wd36ed.cluster.coefficient.LLd36 
+0.085*niche.overlap.LLd36 - 0.000081*number.of.species.HLd36 
+0.035*partner.diversity.HLd36 
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error11 <-robustness.LLd36- robustnenss.LLpro1 
 
 
robustenss.LLpro2 <- 0.548+0.112*wd37ed.cluster.coefficient.LLd37 
+0.085*niche.overlap.LLd37 - 0.000081*number.of.species.HLd37 
+0.035*partner.diversity.HLd37 
 
error12 <-robustness.LLd37-robustenss.LLpro2 
 
robustenss.LLpro3<- 0.548+0.112*wd38ed.cluster.coefficient.LLd38 
+0.085*niche.overlap.LLd38 - 0.000081*number.of.species.HLd38 
+0.035*partner.diversity.HLd38 
 
error13 <-robustness.LLd38-robustenss.LLpro3 
 
 
robustenss.LLpro4 <- 0.548+0.112*wd39ed.cluster.coefficient.LLd39 
+0.085*niche.overlap.LLd39 - 0.000081*number.of.species.HLd39 
+0.035*partner.diversity.HLd39 
 
error14 <-robustness.LLd39-robustenss.LLpro4 
 
robustenss.LLpro5 <- 0.548+0.112*wd40ed.cluster.coefficient.LLd40 
+0.085*niche.overlap.LLd40 - 0.000081*number.of.species.HLd40 
+0.035*partner.diversity.HLd40 
 
error15 <-robustness.LLd40-robustenss.LLpro5 
 
errors.fita<-c(error11, error12, error13, error14, error15) 
 
real_values.fita <-
c(robustness.LLd36,robustness.LLd37,robustness.LLd38,robustness.LLd39,robustn
ess.LLd40) 
 
 
plot(errors.fita, real_values.fita) 
 
 
errors.100.fita<- 
c(error11*100/robustness.LLd36,error12*100/robustness.LLd37,error13*100/robustn
ess.LLd38,error14*100/robustness.LLd39,error15*100/robustness.LLd40) 
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mean (errors.100.fita) #meso %sfalma = -1.886439% 
 

MSE2<- 
sqrt((error11^2+error12^2+error13^2+error14^2+error15^2)/3) 
#0.0186536 
 
#2o modelo ektimisis gia fita 
 
robustness.LLpro21<- 0.59251875  - 0.00005216* 
number.of.species.HLd36+0.09379508  * 
wd36ed.cluster.coefficient.LLd36+0.21790165  *   niche.overlap.LLd36 -0.38378077 
* togetherness.LLd36 -0.11790004  * C.score.HLd36 -0.01007066  * V.ratio.HLd36 
+0.10086589  * partner.diversity.HLd36 
 
error21 <-robustness.LLd36- robustness.LLpro21 
 
 
robustness.LLpro22<- 0.59251875  - 0.00005216* 
number.of.species.HLd37+0.09379508  * 
wd37ed.cluster.coefficient.LLd37+0.21790165  *   niche.overlap.LLd37 -0.38378077 
* togetherness.LLd37 -0.11790004  * C.score.HLd37 -0.01007066  * V.ratio.HLd37 
+0.10086589  * partner.diversity.HLd37 
 
error22 <-robustness.LLd37-robustness.LLpro22 
 
robustness.LLpro23<- 0.59251875  - 0.00005216* 
number.of.species.HLd38+0.09379508  * 
wd38ed.cluster.coefficient.LLd38+0.21790165  *   niche.overlap.LLd38 
-0.38378077 * togetherness.LLd38 -0.11790004  * C.score.HLd38 -0.01007066  * 
V.ratio.HLd38 +0.10086589  * partner.diversity.HLd38 
 
error23 <-robustness.LLd38-robustness.LLpro23 
 
 
robustness.LLpro24<- 0.59251875  - 0.00005216* 
number.of.species.HLd39+0.09379508  * 
wd39ed.cluster.coefficient.LLd39+0.21790165  *   niche.overlap.LLd39 
-0.38378077 * togetherness.LLd39 -0.11790004  * C.score.HLd39 -0.01007066  * 
V.ratio.HLd39 +0.10086589  * partner.diversity.HLd39 
 
error24 <-robustness.LLd39-robustness.LLpro24 
 



224 

robustness.LLpro25<- 0.59251875  - 0.00005216* 
number.of.species.HLd40+0.09379508  * 
wd40ed.cluster.coefficient.LLd40+0.21790165  *   niche.overlap.LLd40 
-0.38378077 * togetherness.LLd40 -0.11790004  * C.score.HLd40 -0.01007066  * 
V.ratio.HLd40 +0.10086589  * partner.diversity.HLd40 
 
error25 <-robustness.LLd40-robustness.LLpro25 
 
errors.fita2<-c(error21, error22, error23, error24, error25) 
 
real_values.fita2 <-
c(robustness.LLd36,robustness.LLd37,robustness.LLd38,robustness.LLd39,robustn
ess.LLd40) 
 
 
plot(errors.fita2, real_values.fita2) 
 
 
errors.100.fita2<- 
c(error21*100/robustness.LLd36,error22*100/robustness.LLd37,error23*100/robustn
ess.LLd38,error24*100/robustness.LLd39,error25*100/robustness.LLd40) 
 
 

mean (errors.100.fita2) #meso %sfalma = -6.595044% 
 
 

MSE3<- 
sqrt((error21^2+error22^2+error23^2+error24^2+error25^2)/3) 
#0.06411606 
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Παράρτημα Γ – Διαγράμματα με Modularity για 4 δίκτυα 
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