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1.УВОД 
 Мобилни телефон је бежични ручни уређај који корисницима омогућава комуницирање са другим 
корисницима. Најстарија генерација мобилних телефона могла је само упућивати и примати позиве. 
Међутим, данашњи мобилни телефони имају много додатних функција, као што су веб претраживачи, игре, 
камере, видео плејери и чак и навигациони системи. У последњих неколико година мобилни уређаји, или 
како их још називају паметни телефони, немају само комуникациону функцију већ и функцију личног 
дигиталног помоћника (personal digital assistant, PDA). 
 Moбилни телефон ће у будућности у потпусности заменити фиксне телефоне можда чак и друге 
системе који пружају могућност комуникације или пружања медијских услуга попут рачаунара или 
телевитије и радија. Они  могу примати и слати телефонске позиве приликом померања кроз неко географско 
подручје, баш као што могу примати прорга одређених радио и ТВ станица. Мобилни оператер врши 
повезивање са мобилном мрежом, допуштајући приступ јавној телефонској мрежи је преносни уређај и 
представља један од најпопуларнијих видова комуницирања у савременом свету. 

2.Основне компоненте  мобилних телефона 
Приликом куповине мобилних телефона, оно на шта највише обраћамо пажњу јесу његове пре свега 

хардверске карактеристике. Сваки телефон има неке своје карактеристике које га чине другачијим у односу 
на остале.  

Неки од најважнијих критеријума приликом избора мобилног телефона су: 
 РАМ меморија; 
 процесор; 
 дијагонала екрана; 
 димензије; 
 капацитет батерије; 
 унутрашња меморија; 
 остало (број СИМ слотова,камера, квалитет пријемника бежичног сигнала, ...). 

  



 
2.1 РАМ меморија 

 РАМ меморија је је меморија са директним приступом  подацима. Главна сврха РАМ-а у мобилним 
телефонима је да олакшава приступ датотекама које су неопходне за покретање било које апликације, па чак 
и софтвера телефона. Кад год покренемо апликацију или системску функцију телефона све потребне 
датотеке се прво учитавају у РАМ. То су датотеке које су одговорне за графику, звук, мрежну повезаност, 
СИМ повезивање, реаговање на додир и многе друге функције.  
 На квалитет и преформансе телефона утиче значајно количина , квалитет и начин организације РАМ 
меморије.  

Раније је величина РАМ меморије износила 128Mb, а данас можемо срести телефоне са меморијом од  8, 
16  па и више гигабајта. 
2.2 Процесор 

Мобилни телефони имају централне процесорске јединице (ЦПУ), сличне онима у рачунарима, али 
оптимизоване за рад у окружењима мале снаге. При избору треба гледати да процесор буде "што јачи". 
Перформансе процесора не зависе само од брзине такта (обично дате у мултиплицама херца), већ и 
организација меморије значајно утиче на укупне перформансе. Због овога, перформансе процецора 
мобилних телефона се одређују  разним стандардизованим тестова за мерење стварних ефективних 
карактеристика у најчешће коришћеним апликацијама.  
 Данас се код мобилних телефона највише користе процесори са четири језгра (quad core) и радним 
тактом од 2 GHz па навише.Један од најбржих на данашњем тржишту је Kryo 485: 4 x ARM Cortex-A76 + 4 x 
Cortex-A55 са тактом од 2.84 GHz 
2.3 Капацитет батерије  

Ово је такође један од важних критеријума приликом избора мобилног телефона. Уколико тежимо ка 
томе да батерија на телефону траје што дуже, капацитет батерије мора бити велики. Податак којим се мери 
капацитет батерије је mAh (милиАмперчас). 

Трајност батерије такође зависи и од оптимизације хардвера и софтвера. Може се десити да два телефона 
имају исти капацитет батерије, али ако је један од њих боље оптимизован од другог, његова батерија ће 
трајати дуже. Данашњи телефони имају батерије до 3,600 mAh. 
2.4. Предности мобилних телефона 

 Висок ниво преносивости. Доступни су за комуникацију у готово свим деловима земаљске кугле.  
 Лак приступ Интернету. Већина мобилних телефона ових дана је добро изграђена са компонентом 

која омогућава корисницима да се повежу на интернет без коришћења рачунара.  
 Више уштеда. Мобилне телефони данас укључују бесплатне функције, укључујући и међуградске 

позиве и одређени број бесплатних текстуалних порука. 
 Додата сигурност. Добар доказ за то је да мобилни телефони могу пружити осећај сигурности ако се 

изгубите, ако се ваш аутомобил поквари или се осећате угрожено док ходате кроз слабо осветљено 
подручје 

 Моћан алат за учење.Због најновијих функција и апликација које се данас стављају у мобилне 
телефоне, могуће је једноставно доћи до информација из разних научних и животних области. 

 Брзина и погодност фотографисања и снимања. Помоћу ових уређаја слике се могу одмах снимити, 
послати и избрисати, што нам често штеди време и новац. 

  



2.5 Мане мобилних телефона 
 

 Цена. Мобилни телефони, посебно паметни телефони, заиста су скупи за куповину, а прво морате да 
зарадите и уштедите много новца пре него што га поседујете. 

 Повишени ниво опасности. Писање СМС порука током вожње је веома опасно по живот.Као и 
коришћење телфона у разним животним ситуацијама.  

 Више Е-отпада.Сви желе да имају најновији, најбржи и најфинији мобилни телефон на тржишту, док 
статији модели завршавају на ђубришту.  

 Превише доступности. Због високог нивоа доступности, свако може да вас контактира било где и 
било када путем мобилних телефона. Сигурно, постоје одређена времена када то не желите, али 
људи које знате очекују да ћете бити доступни јер поседујете такав уређај.  

 Зависност.  Разни облици исте се испољавају кроз различите начине нервозе због тренутне 
недоступности мобилној мрежи или омиљној апликацији 

 Насиље. Коришћењем мобилних телефона и омиљних апликација зложени смо новим видовима 
насиља.  

3.КАРАКТЕРИСТИКЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА 
 
За потребе наше анализе ћемо се фокусирати на критеријуме процесор, величина РАМ меморије, капацитет 
батерије, димензије  и цена.  

 
Произвођач Модел РАМ 

GB 
Процесор  
бројxGHz 

Батерија  
mAh 

Цена 
дин 

LG LG G7 ThinQ 4 4x2.8 3000 84000 
Samsung Galaxy S9 Plus Dual 

SIM 128GB  
 6 4x2.8  3500  94,500 

Huawei Huawei P10 (64GB) 4 4x 2.4 3200 48000 
Sony Xperia XZ2 Premium 

(Dual SIM) 
6 4 x2.8  3540 84000 

Nokia Nokia 8.1 4 4 x1.7 3500 50000 
Alcatel Alcatel 5v 3 4x2 4000 3000 
 
4. SYSTAT СОФТВЕРСКИ ПАКЕТ 

 
 SYSTAT је програмски пакет за статистику и статистичку графику, који је развио Леланд 
Вилкинсон крајем седамдесетих година. Првобитно је урађен на језику Фортан а 2005 изашао је програм са 
обновљеном базом кодова потпуно промењеном из FORTRANA у C++.   Овај програм нам подржава опцију 
Кластер анализe коју ћемо применити  и помоћу ње извршити статистичку анализу података тј. 
карактеристика мобилних телефона.   
 Актуелна верзија овог програма је верзија 13 је изашла 2009. године, са побољшањима у 
корисничком интерфејсу и додатним новим функција. 
Након покретања овог програма, појављује нам се прозор са свим опцијама које он садржи. 

5. КЛАСТЕР АНАЛИЗА 
 
5.1. Типови кластер анализе 
 Многи алгоритми се користе за кластер анализу. Ипак, два приступа су се издвојила као најбоља.  
 Први је хијерархијски метод који као крајњи резултат има дендограм. То је графички приказ 
кластера (група) у облику стабла повезивања. Прво се врше израчунавања удаљености свих јединица 
међусобно, а затим се групе формирају путем техника спајања или раздвајања. Техника спајања 
(агломеративни, хијерархијски метод) полази од тога да је свака јединица сама у групи од једног члана. 
Блиске групе се постепено спајају док се на крају не нађу све јединице у једној групи. Код технике 
раздвајања иде се обрнутим редоследом, где се од једне групе стварају две, па од те две следеће две и тако 
све док не буде свака јединица посматрања посебно. То је такозвани дивизиони хијерархијски метод који се, 
ипак, применује много ређе него агломеративни. 



 Други приступ, нехијерархијски, је да се врши рашчлањивање тако да јединице могу да се крећу из 
једне у другу групу у различитим фазама анализе. Постоји много варијација у примени ове технике, али 
принцип је да се прво пронађе тачка груписања око које се налазе јединице, на више или мање произвољан 
начин, а затим се израчунавају нове тачке груписања на основу просечне вредности јединица. Јединица 
посматрања се тада помера из једне у другу групу уколико је ближа новоизрачунатој тачки груписања. 
Процес се одвија итеративно, све до постизања стабилности за унапред задани број група. 
 
 5.1.1. Хијерархијски метод 
  
Агломеративни, хијерархијски метод почиње са матрицом удаљености између јединица посматрања. Све 
јединице су у групама величине један, а затим се врши спајање у веће групе које су близу једна друге. 
Постоји више начина да се дефинише шта је то близу. Најједноставнији начин је преко најближих суседа. На 
пример, у табели су дате удаљености између пет јединица посматрања. Груписање је затим приказано у 
табели 1. 
 Две групе се спајају у једну уколико је нека јединица посматрања из једне групе најближа некој 
јединици из друге групе. При нултој удаљености све јединице су посебно, односно има онолико група 
колико има и јединица посматрања. Затим, најмања удаљеност између две јединице је 2 која постоји између 
јединица посматрања А и B.  

 
 Код повезивања најдаљих суседа, две групе ће се спојити уколико је удаљеност најдаљих чланова из 
две групе најмања 

 
5.1.2.Нехијерахијски метод 
 

Насупрот хијерархијској методи, нехијерархијске процедуре не подразумевају стабло као графички приказ 
података. Уместо тога, намењују ентитете једном броју кластера како би се формирала једна специфична. 
Дакле, добијених шест кластера није само проста комбинација два од постојећих седам солуција, али је 
базиран на проналажењу најбољих шест решења. Најједноставније, то функционише на следећи начин.  
 Први корак је одабрати семе као почетни кластер центар, и сви објекти (индивидуе) унутар њега су 
као нека норма укључени у резултирајућем (коначном) кластеру. Затим се бира други кластер и груписање се 
наставља док се све индивидуе не доделе одговарајућим. Објекти се тада могу распоредити ако су ближи 
другом кластеру од оног првобитног. Разликујемо седам приступа при избору кластера и додељивању 
објеката њима. Нехијерархијске процедуре кластеровања се често помињу као К-груписање и они обично 
користе један од следећа три приступа додељивање појединих запажања у један од кластера. 
Паралелна метода 
Насупрот претходној, ова метода врши селекцију неколико кластер семена истовремено и додељује објекте 
на основу прага удаљености од најближег семена. Како се процес развија, праг удаљености може бити 
прилагодјен тако да се укључе мање или више објеката у кластере. Такође, варијанте ове методе могу бити и 
не кластеровање објеката ако им је праг удаљености изван било ког кластер семена. 
Оптимизација 
Трећи метод, који је наведен као процес оптимизације, је попут друга два нехијерхијска поступка осим то 
што дозвољава поновно додељивање посматрања. Ако, у поступку доделе посматрања, објекат постаје ближи 
другом кластеру коме није првобитно додељен, тада их оптимизирајући поступак пребацује сличнијем 
кластеру. 
Нехијерархијске процедуре су доступни великом броју рачунарских програма, укључујући и све главне 
статистичке пакете. Метода секвенцијалног прага је пример нехијерархијског груписања  велоког броја 
података. Након што истраживач утврди максималан број кластера, процес почиње одабиром прага кластера 
који се користи као иницијални просек у кластерима. Први праг је прво посматрање  података без 
недостајућих вредности. Други праг је следећи сет података који је одвојен од првог специфичним 
минимумом удаљености. Подразумевана опција је нула као минимална удаљеност. Након што су сви прагови 
селектирани, програм додељује свако посматрање оном кластеру коме је најближи.  
 Главни проблем са којим су суочени сви нехијерархијски поступци кластеровања је како одредити 
праг кластера. На пример, са прагом секвенцијалних могућности, почетни и крајњи резултати кластера 
зависе од редоследа запажања података као и то да врдав (неадекватан)  редослед  података утиче на коначан 



резултат. Одредјивање почетног кластера може решити овај проблем. Али чак одабир таквог кластера 
насумично може довести до различитих резултата за сваки скуп случајних променљивих. Дакле, истраживач 
мора бити свестан утицаја одабраног кластера на коначне резултате. 

5.3. Кораци при провођењу кластер анализе 
 Потребно је дефинисати које вредности су у редовима, а које у колонама полазне матрице с 

резултатима. У редовима се требају налазити објекти (испитаници) које намеравамо 
групирати, а у колонама  требају се налазити варијабле које репрезентују обележја објеката. 

 SYSTAT софтверски пакет  за Windows омогућује једноставни транспон матрице 
(претварање редова у колоне) уколико су подаци уписани на супротан начин. 

 Одредити дескриптивну статистику варијабли, те одлучити о евентуалној трансформацији 
података. 

 Одређујемо меру удаљености / сличности између објеката 
 Затим се израчуна матрица удаљености између свих објеката (к x к) 
 Одредимо методу за повезивање објеката у кластере 
 На тзв. "Agglomeration schedule" таблици анализирамо сукцесивне кораке у креирању 

кластера, те коефицијенте удаљености између кластерa. 
 Резултат проведен категоризације објеката у кластере најједноставније можемо анализирати 

из графичких приказа: дендрограма. 
 Одлучити о броју кластера који ће се интерпретирати. 
 Анализирати припадност појединог објекта кластеру, те интерпретирати добијене кластере 

 
6. МЕТОДЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ УДАЉЕНОСТИ ТАЧАКА 
Постоји већи број различитих мера удаљености или сличности између објеката. Употреба различитих мера 
разликовања објеката има за последицу да се појединим карактеристикама података придаје различит значај 
(нпр. придавање већег значаја већим разликама; узимање у обзир највеће или најмање поједине разлике 
између два објекта).  
Основна разлика постоји између мера сличности и мера удаљености. Термин сличност често се користи као 
синоним за повезаност или корелацију. Постоји више начина за рачунање удаљености две тачке, а 
најпознатије и практично најупотребљаваније су, oпција  Distance. 
ЕУКЛИДСКА ДИСТАНЦА – оно што обично називамо даљином (у дводимензионалним условима то 
зовемо »ваздушна линија« 

 
2)(),( ∑ −= Ii YXYX  

 
КВАДРИРАНА ЕУКЛИДСКА ДИСТАНЦА (SEUCLID - SQUARED EUCLIDEAN DISTANCE) Квадратна 

еуклидска удаљеност. Удаљеност 2 објекта одређује се као сума квадратних разлика вредности за сваку 

варијаблу. Еуклидска удаљеност измедју две тачке је линија хипотенузе правоуглог троугла.  Еуклидова 

удаљеност се користи да израчуна специфичне мере као што је једноставна Еуклидова удаљеност и 

квадратна, или апсолутна, Еуклидова удаљеност, што је збир суме квадрата. Квадратна Еуклидова удаљеност 

има предност јер не узима онај квадратни корен који убрзава процесс прорачунавања, па је препоручена мера 

за Wард’с методе кластеринга. 

 
2)(),( Ii YXYX −= ∑  

 
BLOCK - CITY-BLOCK ILI MANHATTAN DISTANCE- 

 Неколико опција које нису базиране на Еуклидовој удаљености су такође доступне. Једна најчешће 

коришћена алтернатива је она која укључује замену квадратне разлике у суми са апсолутним разликама 

варијабли. Овај процес се назива апсолутним, или блок- град-блок, функција удаљености. Град-блок приступ 

израчунава удаљеност која може бити прикладна под одредјеним околностима, али узрокује неколико 



проблема. Једна од претпоставки је да варијабле нису корелиране једна са другом; ако су корелиране 

кластери нису валидни. Разлика између 2 објекта изражена као сума апсолутних разлика вриједности за све 

варијабле. 

∑ −=
k

i
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CHEBYCHEV - Удаљеност између два објекта изражена као максимална апсолутна разлика између две 

вредности у било којој од варијабли. 

||),( ii YXMAXYX −=  

PEARSON CORRELATION- Пеарсонов коефицијент корелације између два објекта користи се као мјера 

сличности између два објекта. 
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MINKOWSKI DISTANCE - Удаљеност између два објекта рачуна се као p-ти корен суме апсолутних 

разлика између свих парова вредности на p. Потребно је дефинирати вриједност p. 

(X,Y) = p
k

i

p
ii YX∑ −

 
 

POWER(p.r) ili CUSTOMIZED – Удаљеност у домени "апсолутне потенцијалне метрике". Удаљеност 

између два објекта представља р-ти корен из суме апсолутних разлика између свих парова вредности 

потенцираних на п-ту потенцију. Потребно је дефинирати вриједности п и р. 
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6.1 Врсте повезивања 

Након изабраног растојања бирамо коју врсту повезивања ћемо користити и то: 
SINGLE LINKAGE : Просто повезивање (метода најближег суседа)  

Поступак простог повезивања је заснован на минималној удаљености. Она проналази два одвојена објекта 
путем најкраће удаљености и смешта их у први кластер. 
 Затим проналази следећу најкраћу удаљеност, па или се трећина објекта придружује и са прва два формира 
кластер или су формирана нова два кластера. Процес се наставља све док сви објекти не нађу у једном 
кластеру. Овај процес се назива још и приступ најближег суседа. 
 Растојање између било која два кластера је најкраћа удаљеност измедју било које тачке у једном у односу на 
било коју тачку у другом кластеру. Два кластера су спојена најкраћом или најјачом везом медју њима. 
Проблеми се јављају, међутим, када су кластери лоше обележени. У таквим случајевима, проста повезаност 
се може формирати у дуге, змијолике ланце и на крају су сви појединци смештени у оквиру једног. Они који 
се налазе на крајевима тих ланаца, могу бити веома различити измедју себе. 
7. РЕЗУЛТАТИ ТЕСТИРАЊА 
7.1 Centroid кластер метода 



Центроидна кластер метода се, за разлику од претходних, примењује директно на вредности 

карактера, а не на већ израчунате матрице растојања или сличности. Прво се спајају у групу таксономске 

јединице са најмањим растојањем. У следећем кораку се рачуна средња (просечна) вредност карактера за 

тако добијену групу, и та вредност се узима као вредност карактера  за  групу.  Вектор  са  тим,  просечним  

вредностима  назива  се  центроид.  Даље  се рачунају растојања између групе, односно центроида и осталих 

таксономских јединица. Поново се спајају групе, односно таксономске јединице са најмањим растојањем, па 

се опет рачуна просечна вредност карактера за добијене групе, тј. одредује се нови центроид итд. Ова метода 

користи се за кванитативне карактере. 

 COMPLETE LINKAGE : Потпуно повезивање (метода најдаљег суседа) 
Поступак потпуног повезивања је слична простој процедуре осим да се кластер заснива на критеријуму 
максималне удаљености. Из тог разлога, то је понекад и названо као приступ најудаљенијег суседа или метод 
пречника. Максимална удаљеност између појединаца у сваком кластеру представља најмању ону сферу која 
може да обједини све ентитете у оба кластера. Ова метода је названа комплетном зато што су сви ентитети 
(објекти) у оквиру кластера повезани или максималном удаљеношћу или минималном сличношћу.  
Можемо рећи да сличност унутар групе је једнака пречнику групе. Ова техника елиминише тзв. змијолики 
проблем који је идентификован појединачном методом повезаности. 
 
 UPGMA - AVERAGE LINKAGE BETWEEN GROUPS: Просечно веза између група  
 
Дефинише удаљеност између два кластера као просек удаљености између свих парова који се могу 
дефинирати између два објекта. Нпр. ако кластер А чине објекти 1 и 2, а кластер Б  објекти 3,4 и 5, 
удаљеност између кластера А и Б можемо одредити као просек удаљености између следећих парова објеката: 
(1,3), (1,4), (1,5), (2,3), (2,4), (2,5).Ова метода као што се види узима у обзир информације о свим паровима 
објеката између два кластера, због чега се преферира у односу на двије претходне методе 
AVERAGE LINKAGE WITHIN GROUPS: Просечна веза унутар група. 
 
Ова метода комбинује кластере тако да просечна удаљеност између чланова новог кластера буде што мања. 
Тако се удаљеност између два кластера дефинше као просечна удаљеност између свих објеката који би 
сачињавали нови кластер од та два постојећа. 

 
 WARD’S МЕTHOD 
 
За сваки кластер израчунају се аритметичке средине за сваку варијаблу. Затим се за сваки објекат рачуна 
квадратна еуклидска удаљеност до аритметичке средине кластера. Сумирају се ове удаљености за све 
чланове кластера. Спајају се они кластери за које је укупна (заједничка) сума ових одступања најмања.  
У овој методи раздаљина између два кластера је у ствари сума квадрата између свих променљивих који су 
сумирани у два кластера. У свакој фази процеса кластеровања, унутар-групна сума квадрата је минимизирана 
над свим поделама (потпун сет разудјених или раздвојених кластера) која се изводи комбинацијом два 
кластера из предходне фазе. Овај поступак захтева комбинацију кластера са малим бројем посматрања. 
Такође је базирана на праћење развоја кластера са скоро истим бројем посматрања. 
Wард уводи тип метода у коме долази до удруживања група ако је њиховим удруживањем дошло до 
најмањег повећања суме квадрата унутар група, датог са: 

 



CENTROID CLASTERING METHOD 
 
Одређује удаљеност између кластера као удаљеност између аритметичких средина оба кластера (њихових 
центроида). Један недостатак центроидне методе јесте у томе што се почетна удаљеност два кластера може 
смањити између два сукцесивна корака анализе. Кластери спојени у каснијим фазама су више различити него 
они спојени у ранијим корацима. У центроидној методи удаљеност између два кластера је удаљеност 
(типично квадратна Еуклидова или проста Еуклидова метода) између њихових центроида. Центроидни 
кластер значи средњу вредност посматраних варијабли у кластер променљивима. По овој методи, сваки пут 
када је су појединци груписани, центроид је прерачунат. Постоји промена у кластер кластер центроиду сваки 
пут када се јединка или група јединки дода постојећем кластеру. Ове методе су најпопуларније код биолога, 
али могу направити неред и често збуњујуће резултате. Конфузија настаје због инверзије или обрнутости 
која се јавља када измерена удаљеност између једног пара центроида је мања у односу на неко раније мерење 
 
7. РЕЗУЛТАТИ ТЕСТИРАЊА 

7.1 Centroid кластер метода 

Центроидна кластер метода се, за разлику од претходних, примењује директно на вредности 
карактера, а не на већ израчунате матрице растојања или сличности. Прво се спајају у групу таксономске 
јединице са најмањим растојањем. У следећем кораку се рачуна средња (просечна) вредност карактера за 
тако добијену групу, и та вредност се узима као вредност карактера  за  групу.  Вектор  са  тим,  просечним  
вредностима  назива  се  центроид.  Даље  се рачунају растојања између групе, односно центроида и осталих 
таксономских јединица. Поново се спајају групе, односно таксономске јединице са најмањим растојањем, па 
се опет рачуна просечна вредност карактера за добијене групе, тј. одредује се нови центроид итд. Ова метода 
користи се за кванитативне карактере. 

 

 

Слика 5. Дендограм растојања добијених резултата из табеле 1 

Дендограм показује графички исто што и агломерациони распоред. Линије показују шта се са 
чим спаја, на вертикалној оси су ентитети, а на хоризонталној је удаљеност. Кластер 5, 3  и 1,4 су 
најближи. 

  



7.2 Complete метода 

Представља методу најдаљег суседа односно потпуно повезивање. Поступак потпуног повезивања је слична 

простој процедуре осим да се кластер заснива на критеријуму максималне удаљености.  

 Максимална удаљеност између појединаца у сваком кластеру представља најмању ону сферу која 

може да обједини све ентитете у оба кластера. Ова метода је названа комплетном зато што су сви ентитети 

(објекти) у оквиру кластера повезани или максималном удаљеношћу или минималном сличношћу. 

Из тог разлога, то је понекад и названо као приступ најудаљенијег суседа или метод 

пречника. Kао интервал за меру бирамо Еуклидско одстојање. 

 

 

Слика 6. Дендограм растојања добијених резултата из табеле  

8. ЗАКЉУЧАК 
Кластер анализа (разврставање) у таксономији је подела скупа таксономских јединица у мање 

групе, тако да су јединице у истој групи што сличније, а од јединица у осталим групама се што више 
разликују. Одреднице ,,што сличнији" и „сто више различити" се односе на неку изабрану меру 
сличности, односно различитости.  Пре него што је створена кластер анализа и могућност коришћења 
разних софтвера у доласку до решења, проблеми избора и рангирања различитих одлука обично су се 
сводили на задатке оптимизације једног критеријума. У пракси се  најчешће  срећу  задаци  где  
алтернативе  треба  оценити  по  више  критеријума,  што  чини проблем знатно сложенијим. 

Током анализе података мобилних телефона коричћен је софтверски пакет SYSTAT. Кластер 
анализа је опција која нас је послужила у доласку до самих решења и анализе истих. Она нам пружа 
одабир различитих метода као и растојања. 

Методе које су коришћене су : 
 Кластер метода једноставног повезивања 
 Методу complete 
 Центроидна кластер метода  
 Median метода 
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