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Özet— İnsanoğlunun yaratılışındaki her uzvunun boyutu, 

biçimi ve yapısı gibi kişiye özgü özellikleri, o kişiye ilişkin birçok 

önemli bilgilerin varlığını ihtiva etmektedir. Son yıllarda insana 

özgü özelliklerin çıkarılması üzerine çok önemli araştırmalar 

yapılmaktadır. Bu bağlamda, sol elin işaret parmağının yüzük 

parmağına oranı (2D:4D) ile ilgili çok sayıda akademik çalışmalar 

yapılmış ve bilimsel makale olarak yayınlanmıştır. 

Bu makale çalışmasında, 108 kişiden alınan sol el parmak 

görüntülerinden kişilerin 2D:4D parmak oran bilgileri 

çıkarılmıştır. Elde edilen bu veriler, bir veri madenciliği aracı 

olan WEKA yazılım ortamında işlenmiştir. Kişilerin demografik 

bilgileri ve parmak oranları dikkate alınarak, karar ağaçlarının 

J48, NBTree, LADTree sınıflandırma algoritmaları ile bireylerin 

kişilik durumlarına göre sınıflandırılma yapılmıştır.  

 Anahtar Kelimeler—Veri madenciliği, sınıflandırma 

algoritmaları, parmak oranları, weka yazılımı  

 

Abstract— Individual properties as size, shape and structure of 

each attribute in the creation of human beings contains a lot of 

important knowledge related to that person. In recent years, there 

are very important studies related to extracting characteristics of 

human. Therefore, a lot of academic studies about the ratio of 

length of the second digit/index finger to length of the fourth 

digit/ring finger (2D:4D) are made.  

In this article, 2D:4D ratios extracted from 108 images of one’s 

left hand fingers. Obtained these data were processed in WEKA 

software which is data mining tool. It made a classification 

according to their individual personality with J48, NBTree and 

LADTree algorithms of decision trees taking into account 

demographic information and finger ratio of person.  

Keywords—Data mining, classification algorithms, finger ratio, 

weka software. 

I. GĠRĠġ 

NSANOĞLUNUN yaratılıĢında her uzvunun oranı, biçimi 

gibi kiĢiye özgü özellikleri aslında o kiĢiye iliĢkin birçok 

önemli bilgilerin varoluĢunu ihtiva etmektedir. Son yıllarda 

insana özgü özelliklerin çıkarılması üzerine, önemli ve çok 

ciddi araĢtırmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda, sol elin yüzük 

parmağının iĢaret parmağına oranı (2D:4D oranı), üzerinde 

çok sayıda akademik çalıĢmalar yapılmıĢtır. Uluslar arası veri 

tabanlarında kayıtlı olan önemli güncel çalıĢmalar detaylıca 

incelenerek,  literatür taraması bölümünde bu makalelere 

iliĢkin yapılan çalıĢmalar anlatılmıĢtır. 

 Yapılan kapsamlı literatür çalıĢmaları sonucunda, bir 

kiĢiden alınan parmak oranı bilgisi ile o kiĢinin yaĢamı, sağlığı, 

kiĢisel tercihleri ve ilgileri gibi birçok önemli bilgiler 

çıkarılabilmektedir. Bu kapsamda kiĢinin psikolojik 

durumunun belirlenmesi, spora yatkınlıkları, kanser veya kalp 

krizi geçirme riskinin ortaya çıkarılması gibi önemli bilgiler 

elde edilebilmektedir. Çoğunlukla bu çalıĢmalarda, özellikle 

veri madenciliği yöntemlerinin ve araçlarının kullanılarak, 

anlamlı bilgilerin çıkarıldığı görülmektedir.  

 Bu makale çalıĢmasında, bir veri madenciliği aracı olan 

WEKA yazılımı kullanılarak, parmak oranına göre kiĢilerin 

bazı hastalıklara olan yatkınlığına iliĢkin bilgiler çıkarılmıĢtır. 

II.  VERĠ MADENCĠLĠĞĠ 

 Veri madenciliği, metin veya veri tabanlarında bulunan 

büyük miktarlardaki verilerin analiz edilerek, bilgiye 

dönüĢtürülmesini sağlayan sürecin adıdır. Bilgisayar, veriler 

arasındaki iliĢkiyi, kuralları ve özellikleri belirleyerek, daha 

önceden fark edilmemiĢ veri desenlerini tespit edebilmektir. 

Veri madenciliğini istatistiksel yöntemler serisi olarak görmek 

mümkün olabilir. Ancak veri madenciliği, geleneksel 

istatistikten birkaç yönde farklılık göstermektedir. Veri 

madenciliğinde amaç, modellerin mantıksal kurallara ya da 

görsel sunumlara çevrilmesidir. Bu bağlamda, veri madenciliği 

insan merkezlidir ve bazen insan – bilgisayar ara yüzü 

birleĢtirilir [1-2].  

 Son yıllarda veri madenciliği yöntemleri ile veri 

ambarlarından gizli bilgilerin çıkarılması konusunda birçok 

önemli çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu çalıĢmalarda bilimsel ve 

mühendislik verileri, sağlık, bankacılık ve finans, eğitim, 

internet ve doküman verileri gibi birçok veriler kullanılarak 

veri madenciliği yöntemleri ile analiz edilmektedir [1,3-4] Bu 

analiz iĢlemlerinde istatistik, matematik ve modelleme 

teknikleri, veri tabanı teknolojisi ve çeĢitli bilgisayar 

programları kullanılmaktadır. Verilerin nitelikli bir Ģekilde 

analiz edilmesi ve içerisinde gizlediği bilgilerin ortaya 
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çıkarılması doğru bilgi yönetimi ve veri madenciliği ile 

mümkün olabilir [1]. Çünkü veriler, bilgiye dönüĢtürüldüğü 

sürece önemli bir anlam kazanmıĢ olur. 

III. LĠTERATÜR TARAMASI 

Son yıllarda literatürde yer alan birçok sayısal parmak oranı 

(2D:4D)ile ilgili çalıĢmaların yapıldığı görülmüĢtür. Yapılan 

bu çalıĢmalardan özellikle insan hayatı için önemli bulguların 

ortaya çıkarıldığı görülmektedir. Bu çalıĢmalar detaylıca 

irdelenerek, ortaya konulan önemli bulgular ve sonuçlar 

incelenmiĢtir. 

 Hönekopp ve diğ. yaptıkları çalıĢmada [5] meta analizi 

kullanarak 116 örneğin 2D:4D parmak oranları ölçülmüĢtür. 

Bu ölçümler ile cinsiyet farklılığı büyük ölçüde tespit edilmiĢ 

ve sağ elindeki 2D:4D oranı ile doğum öncesi 

androgenisationun iyi bir göstergesi olabileceği gösterilmiĢtir. 

 Manning ve diğ. yaptıkları çalıĢmada [6] 72 kiĢi (62 erkek – 

10 bayan) 2- 14 yaĢ aralığı otizmli çocuk, 23 kiĢi (20 erkek – 3 

bayan) asperger sendromlu çocuk, 34 kardeĢ, 88 anne ve 88 

babanın parmak oranları alınmıĢ ve analizi yapılmıĢtır. Analiz 

sonucuna göre down sendromlu çocuklarda 2. parmak/4. 

parmak oranının daha düĢük olduğu bulunmuĢ ve bu oranın 

down sendromu için bir belirteç olabileceğini bildirilmiĢtir. 

Manning ve diğ. yaptıkları diğer bir çalıĢmada [7] 30 yaĢ üstü; 

225 Ġngiliz (98 erkek – 127 kadın), 85 Ġspanyol (40 erkek – 45 

bayan), 146 Jamaikalı (54 erkek – 92 bayan) kiĢilerin sağ ve 

sol ellerindeki 2. parmak/4. parmak oranları ölçülmüĢtür. 

ÇalıĢmada iĢaret parmağı uzunluğu ile östrojen hormonu 

yüksekliği arasında ve yüzük parmağı uzunluğu ile testesteron 

hormonunun yüksekliği arasında doğru orantı tespit edilmiĢtir.  

 Schwerdtfeger ve diğ. yaptıkları çalıĢmada [8] 77 erkek araç 

sürücüsünün 2D/4D oranı ile trafik ihlalleri arasında 

iliĢkilendirme yapılmıĢtır. Sayısal oran elin tarama çıktısı ile 

değerlendirilmiĢtir. Almanya’ da trafik suç davranıĢı, Trafik 

suçlular merkez kaydı tarafından ceza puanı ile 

değerlendirilmiĢtir. Sonuçlar ceza puanı giriĢleri arasında bir 

oran olduğunu göstermiĢtir. Doğum öncesi yüksek testesterona 

maruz kalan kiĢilerin daha fazla trafik ihlali yaptığı sonucu 

düĢündürmektedir.  

 Park ve diğ. yaptıkları çalıĢmada [9] 2D/4D sayısal oranı ve 

karĢı cinse karĢı romantik kıskançlık arasında bir iliĢki olduğu 

çıkarılmıĢtır. ÇalıĢmada 71 kız 52 erkek lisansüstü öğrencileri 

arasında parmak oranı ile rakip özellikleri kıskanma boyutu 

arasındaki iliĢki değerlendirilmiĢtir.  

 Aksu ve diğ. yaptıkları çalıĢmada [10] 35 yaĢ ve üstü 122 

atletin (90 erkek – 32 kadın) her iki el için 2D:4D oranları, 

boy, kilo bilgileri alınarak beden kitle indeksi hesaplanmıĢtır. 

ÇalıĢmanın sonucunda kadın ve erkek tüm atletlerde her iki 

parmak oranlarında testosteron oranının fazla olduğu tespit 

edilmiĢtir.  

 Aksu ve diğ. yaptıkları diğer bir çalıĢmada [11] 48 kadın ve 

15 erkek üniversite öğrencisinin her iki el için 2D:4D oranları 

ölçülmüĢtür. ĠĢaret parmağı uzun olanları östrojen hormonu 

baskın grup, yüzük parmağı uzun olanları da testosteron 

hormonu baskın grup kabul edilerek çeĢitli analizler 

yapılmıĢtır. Yapılan testlerine göre sol el için testosteronu 

hormonu baskın çıkan grupta dikkatli karar verme, yenilikçi 

puanları yüksek çıkmıĢtır. Sağ el için testosteron hormonu 

baskın grup östrojeni baskın gruba göre duyguları 

değerlendirme, sorumluluk, kararlılık puanları yüksek 

bulunmuĢtur. 

 Malas ve diğ. yaptıkları çalıĢmada [12] gebeliğin 9. ve 40. 

hafta arasındaki sürecin dıĢında 161 insan fetüsü üzerinde bir 

araĢtırma yapmıĢlardır. Parametrelerin standart sapmaları ve 

ortalamaları, gebeliğin haftalarına ve aylarına göre 

hesaplanmıĢtır. Gebelik yaĢı ve parametreler arasında önemli 

bir iliĢki saptanmıĢtır.  

 Tester ve diğ. tarafından yapılan çalıĢmada [13] en az 

haftada bir kere spor yapan ya da üniversite spor takımlarında 

faaliyet gösteren üniversite öğrencilerinin 2. parmak/4. parmak 

oranları ölçülmüĢtür. ÇalıĢmada 20 – 38 yaĢ aralığında ragbi 

oynayan 52 kiĢi (27 erkek – 25 bayan), futbol oynayan 54 kiĢi 

(23 erkek – 31 bayan), basketbol oynayan 49 kiĢi (23 erkek – 

26 bayan) araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda her iki el için 

2D:4D parmak oranının spor yeteneği ve baĢarı düzeyi ile ters 

orantılı olduğunu bulmuĢlardır.  

 Paul ve diğ. tarafından yapılan çalıĢmada [14] 25 yaĢ üstü 

607 kadın atletin 2D:4D parmak oranı ölçülmüĢtür. DüĢük 

parmak oranının koĢu performansını arttırdığı tespit edilmiĢtir. 

Buna göre araĢtırmacılar, düĢük parmak oranı göz önünde 

bulundurularak potansiyel yetenekli koĢu sporcusu 

keĢfedileceğini belirtmiĢlerdir.  

 McIntyre ve diğ. yaptıkları çalıĢmada [15] 2D/4D oranının 

doğum öncesi cinsiyet farklılaĢmasının bir iĢaretçisi olduğunu 

öne sürmüĢlerdir. Ġçerisinde bebek, çocuk ve yetiĢkin dahil 

olmak üzere her iki cinsiyette mevcut olan 79 Ģempanze ve 39 

bonobodan alınan sonuçlar rapor edilmiĢtir. Bonobolarda 

insan gibi Ģempanzelerden daha büyük ölçüde cinsiyet farkı 

gözlemlenmiĢtir.  

 ĠĢman ve diğ. tarafından yapılan çalıĢmada [16] 111 kadının 

ve 72 erkeğin 2D:4D parmak oranları ölçülmüĢ ve bu kiĢilerin 

uyku düzeni dağılımları araĢtırılmıĢtır.  

 Fink ve diğ. tarafından yapılan çalıĢmada [17] 127 erkek ve 

117 kadından 2D:4D parmak oranı, vücut kitle indeksi ve bel – 

kalça oranı ve boyun çevresi gibi veriler alınmıĢtır. 

AraĢtırmanın sonucuna göre daha önce savunulan boyun 

çevresi ve kroner kalp krizi arasındaki iliĢkiden yola çıkarak, 

parmak uzunluğunun da kalp krizi için belirleyici bir unsur 

olabileceğine dikkat çekilmiĢtir. Fink ve diğ. tarafından 

yapılan diğer bir çalıĢmada [18] 50 erkek – 56 kadın 

Avusturalyalının yüz Ģekillerindeki 64 nirengi nokta 
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tanımlanmıĢtır. KiĢilerin 2D:4D parmak oranları da 

ölçülmüĢtür. ÇalıĢmanın sonucuna göre yüz Ģekillerinin 

testosteron ve östrojen tarafından etkilenerek oluĢtuğu, 

erkeklerde bu etkilenmenin kadınlara oranla 3 kat daha fazla 

olduğu sonucu çıkarılmıĢtır.  

 Luxen ve diğ. tarafından yapılan çalıĢmada [19] 44 erkek 

ve 37 kadının 2D:4D parmak oranı ölçülerek sağ el parmak 

oranı ile sayısal zekâları arasındaki iliĢki anlamlı bulunmuĢtur. 

Cebe yaptığı tez çalıĢmasında [20] 70 kadın - 54 erkek 

toplam 124 deneğin sol ve sağ el resimleri çekerek, sağ el ile 

sayısal ve eĢit ağırlık parametreleri arasında anlamlı bir iliĢki 

kurmuĢtur. Tez çalıĢması sonucunda, elde edilen verilerle 

kiĢilerin sayısal, sözel ve eĢit ağırlık alanlarına yatkınlıkları 

hakkında bilgi veren bir uzman sistem geliĢtirilmiĢtir. 

IV. UYGULAMA 

Sınıflandırma veri madenciliğinde sıkça kullanılan, veri 

tabanındaki verileri inceleyip oluĢturulan kurallar çerçevesinde 

önceden tanımlanmıĢ sınıflara atayan bir yöntemdir [4] . Bu 

kurallar yardımıyla yeni bir durum ortaya çıktığında nasıl karar 

verileceği belirlenir. Veri madenciliğinin sınıflandırma grubu 

içerisinde en sık kullandığı tekniklerden biri karar ağaçlarıdır. 

Bu makale çalıĢmasında, bir veri madenciliği aracı olan 

WEKA yazılımı [21] kullanılmıĢ, verilerin sınıflandırılmasında 

ise J48, NBtree, LADTREE sınıflandırma algoritmaları 

kullanılmıĢtır. 

A. WEKA Yazılımı 

WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis), 

Yeni Zelanda, Waikato Üniversitesi’nde geliĢtirilen bir veri 

madenciliği yazılımıdır. WEKA yazılımı nesneye yönelik 

programlama dillerinden olan Java ile geliĢtirilmiĢtir. 

WEKA’nın en güçlü özelliği birçok sınıflandırma tekniğini 

içermesidir. Diğer bir özelliği de uygulamaların komut 

girilerek gerçekleĢtirilmesine imkân tanımasıdır. WEKA’da; 

öniĢleme (preprocess), sınıflandırma (classify), kümeleme 

(cluster), birliktelik kuralları (associate rules), nitelik seçme 

(select attribute) ve görselleĢtirme (visualize) panelleri   

bulunmaktadır [21]. Bu makale çalıĢmasında ise WEKA 

yazılımının sınıflandırma paneli kullanılmıĢtır. 

B. Karar Ağaçları ile Sınıflandırma 

 Veri Madenciliği ile sınıflandırmada birçok yöntem vardır. 

Bunlardan en çok kullanılanlardan birisi de karar ağaçlarıdır. 

Karar ağaçlarının en büyük yararı veriden öğrenilen kuralın, 

anlaĢılır bir Ģekilde yazılabilmesidir. Karar ağacının yapısında 

her bir düğüm bir niteliği temsil eder. Dallar ve yapraklar ağaç 

yapısının elemanlarıdır. En üstteki eleman kök, en alttaki 

eleman yaprak ve bunların arasında kalan elemanlar ise dal 

olarak isimlendirilir [22].  

 J48 Algoritması; Enformasyon Kazancı Teorisine 

(Information Gain Theory) dayanarak, verilerden ilgili 

özellikleri seçmek için otomatik iĢlem yeteneğine sahiptir. 

Enformasyon kazancının en iyi olduğu noktadan örnekleri 

bölen yinelemeli algoritmadır. IF-THEN kurallarına dayalı bir 

karar ağacı ve ―üyelik fonksiyon kümeleri –membership 

functionsets‖ çıktısı verir. Ağaç yapısı, denekleri bölme ve 

ağacın en iyi kök değiĢkeninin seçilmesi süreci ile baĢlayıp 

yukarıdan aĢağıya doğru inĢası gerçekleĢtirilmektedir. J48, 

anlamlı olmayan diğer bir deyiĢle zayıf dalları kesmek için 

etkin bir budama iĢlemi yapabilmektedir. Bunun nedenlerinden 

biri, karar ağaçlarının amacının veri keĢfetmek değil, veriler 

üzerinde basit bir sınıflandırma modeli oluĢturmak 

olmasındandır [23].  

 NBTree Algoritması; (Naive-Bayes karar ağacı hibrid) 

algoritması hesaplama süresini azaltan etkili bir sınıflandırma 

algoritmasıdır. Karar vermek için en özel alt uzay 

sınıflandırıcıyı kullanır. Naive-Bayes sınıflandırıcı ve DT 

sınıflandırıcı bir melez oluĢturur.  Algoritma düğümleri 

düzenli DT olduğu gibi tek değiĢkenli testler, ihtiva eden bir 

ağaç kurar. Ancak, ağaç yaprakları ise Naive-Bayes 

sınıflandırıcı içerir [24]. 

LADTree Algoritması; karar ağacı için çoklu sınıf üretir. Yani 

ikiden fazla sınıf giriĢi yeteneğine sahiptir. Logitoot 

Stratejisini kullanarak lojistik regresyonu gerçekleĢtirir [25].  

C. Verilerin Toplanması ve Analiz Süreci 

 Parmak oranlarının toplaması sürecinde farklı yaĢ grupları 

ve farklı eğitim düzeylerine sahip bir popülasyon seçilmiĢtir. 

KiĢilerin el fotoğrafları 5 megapiksel iSight kamera ile 

çekilmiĢtir. ġekil 1’de resimleri çekilen el fotoğraflarından bir 

kesit gösterilmiĢtir. Çekim esnasında fotoğraf makinesinin 

kiĢilerin ellerine olan uzaklığı sabit tutulmuĢ, 18 yaĢından 

büyük kiĢilerin sol ve sağ avuç içlerinin fotoğrafı çekilmiĢtir. 

Edinilen el fotoğrafları ―Adobe Photoshop‖ programında tek 

tek açılarak, her bir el görüntüsü için parmağın 

Metacarpofalangeal eklem ortası ile parmağın distal ucu 

arasındaki mesafe göz önünde bulundurularak hesaplanmıĢtır. 

Ayrıca bu uygulamada kiĢilerin yaĢ, boy, kilo gibi bilgileri 

sorulmuĢ ve hesaplanan parmak oranı bilgiyle beraber veri 

tabanına kaydedilmiĢtir.  

 

 
ġekil-1: Uygulamada kullanılan bazı el fotoğrafları 
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GeniĢ bir literatür taraması yapılıp literatürdeki bu akademik 

kaynaklardan yararlanılarak 2D:4D parmak oranları ile bazı 

kiĢilik durumları arasında bir iliĢki çıkarılmıĢtır. Hesaplamalar 

sonucunda parmak oranlarına göre kiĢilerin toplumsallık, 

düzenlilik, sorumluluk, agresiflik gibi parametre bilgileri 

yaklaĢık olarak belirlenmiĢtir [20-26]. Tüm bu veriler tek bir 

tabloda toplanarak, bilgi sütunları halinde gösterilmiĢtir. 

Verilerin toplanması ve ön iĢlem aĢamalarından geçirilmesi 

sonucunda, elde edilen düzenli veriler Tablo 1’de görüldüğü 

gibi veri tabanına aktarılmıĢtır. 

  

Tablo 1: Uygulamada Kullanılan Veri Kümesinden bir Kesit 

Cinsiyet Yas Boy Kilo 2D:4D  Toplumsallık Düzenlilik Sorumluluk Agresiflik 

Erkek 43 172 77 1.031 Dısadonuk Daginik Az Fazla 

Erkek 58 167 61 1.042 Dısadonuk Daginik Az Fazla 

Erkek 48 150 90 0.987 Ġcedonuk Duzenli Fazla Orta 

Erkek 54 154 87 1.017 Dısadonuk Daginik Az Fazla 

Erkek 36 168 98 0.948 Dısadonuk Duzenli Fazla Az 

Kadin 55 123 55 1.004 Dısadonuk Daginik Az Fazla 

Kadin 35 182 102 0.985 Ġcedonuk Duzenli Fazla Orta 

Erkek 45 178 67 0.974 Ġcedonuk Duzenli Fazla Az 

Kadin 38 163 69 1.039 Dısadonuk Daginik Az Fazla 

 

D. Sınıflandırma Sonuçları 

 KiĢilerden alınan parmak görüntü verilerin toplanması ve 

iĢlenmesi için gerekli ön iĢlem aĢamaları yapıldıktan sonra, 

düzenli veriler haline getirilmiĢtir. Düzenli girdi verileri 

belirlendikten sonra, WEKA yazılım aracı veri formatına 

dönüĢtürülmüĢtür. Daha sonra bu veriler WEKA yazılım aracı 

kullanılarak, karar ağaçları sınıflandırma yöntemi ile 

sınıflandırılmıĢtır. Sınıflandırmada, karar ağaçları yönteminin 

J48, LADTree ve NBTree algoritması kullanılmıĢtır [23-25]. 

GerçekleĢtirilen sınıflandırma sonuçları Tablo 2’de verilmiĢtir. 

 

Tablo 2: Karar Ağaçları Sınıflandırma Sonuçları 

Sınıflandırma Durumları J48 Algoritması LADTree NBTree 

 KiĢi Oran (%) KiĢi Oran (%) KiĢi Oran (%) 

Doğru Sınıflandırma  102 94.444 108 100 105 97.222 

YanlıĢ Sınıflandırma  6 5.5556 0 0 3 2.7778 

Kappa Ġstatistiği - 0.899 1 - - 0.9503 

Mutlak Ortalama Hata - 0.037 - 0.0001 - 0.0828 

Kök Karesel Hata - 0.192 - 0.0001 - 0.1215 

Bağıl Mutlak Hata - 9.674 - 0.021 - 21.6328 

Kök Bağıl Karesel Hata - 44.169 - 0.0268 - 27.8862 

Toplam Örnek Sayısı 108 - 108 - 108 - 

 

Sınıflandırma sonuçları tablosunda görüldüğü üzere, sayısal 

değerlerle baĢarılı bir sınıflandırma yapılmıĢtır. Uygulama 

sonucunda en baĢarılı sınıflandırma % 100 oranla LADTree 

algoritması ile gerçekleĢtirilmiĢtir. % 97.222 oranla NBTree 

ve % 94.444 oranla J48 algoritması baĢarılı bir sınıflandırma 

gerçekleĢtirmiĢtir.  

V.  SONUÇ  

 Bu çalıĢmada, 66 erkek ve 42 kadının sağ ve sol el 

görüntüleri çekilerek 2D:4D parmak oranları hesaplanmıĢtır. 

KiĢilere ait bu parmak oranları ile birlikte literatür 

çalıĢmalarından faydalanılarak elde edilen parmak oranlarına 

göre yaklaĢık kiĢilik durumları çıkarılmıĢtır. GeniĢ bir literatür 

taraması sonucunda parmak oranı ile 4 kiĢilik alanı arasında 

anlamlı bir iliĢki saplanmıĢtır. KiĢilerin dıĢadönük/içedönük, 

dağınık/düzenli, sorumluluk ve agresiflik durumları ile parmak 

oranı arasındaki iliĢkiler tek bir tabloda açılarak veri tabanına 

kaydedilmiĢ ve WEKA yazılım aracı veri formatına 

dönüĢtürülmüĢtür. Daha sonra bu veriler WEKA yazılımında 

karar ağacı yönteminin J48, NBTree, LADTree algoritmaları 

kullanılarak sınıflandırılmıĢtır. Sınıflandırmada %94 ile %100 

arasında bir baĢarı elde edilmiĢtir.  
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