Beden kitle indeksi hesaplama formülü excel

Microsoft Excel’de basit bir vücut kitle endeksi hesaplama programı Bu programda kullanıcıdan kilosunu (kg) ve boyunu (m) girmesi istenir. Program vücut kitle endeksi formülüne (Kilo / (Boy x Boy)) göre hesaplamasını yapar. Çıkan sonucu ise şu şekilde değerlendirir: Eğer çıkan sonuç 25’ten küçükse “Normal kilolusunuz”, 25’ten büyükse “Kilonuz
fazla” Koşullu biçimlendirme yöntemiyle çıkan sonuç normal ise hücre yeşil, fazla ise kırmızı renkte yanar. Aşağıdaki linkten excel dosyasına ulaşabilirsiniz. Vücut Kitle Endeksi Benzer İçerikler Excel, Word, Access, Power Point programlarıyla ilgili ipuçları ve bilgi paylaşım alanıdır. shampuan Global Moderator Mesajlar: 8800 Kayıt: 13 Tem 2018,
17:11 Has thanked: 232 time Been thanked: 344 time Mesaj gönderen shampuan » 01 Nis 2021, 01:16 Ooooo bak bu iyiydi hacı. Fikir olarak daha orjinal. Ama ".... içinde okunamayan içerik buldu. belgeyi kurtarmak istiyor musunuz" diyor. He deyince bir uyarı daha çıkıyor, "Excell okunamayan içeriği kaldırarak ya da onararak açabildi" diyor. Test
etmedim. shampuan Global Moderator Mesajlar: 8800 Kayıt: 13 Tem 2018, 17:11 Has thanked: 232 time Been thanked: 344 time Mesaj gönderen shampuan » 01 Nis 2021, 01:25 Bakıyorum... --- Baktım yine aynı. Hata şöyle diyor: Kod: Tümünü seçKaldırılan Bölüm: /xl/comments1.xml parçası XML hatası içeriyor. (Açıklamalar) Yükleme hatası. Satır: 2,
sütun : 381. ULUBEY Byte4 Mesajlar: 169 Kayıt: 28 Mar 2020, 22:32 Mesaj gönderen ULUBEY » 01 Nis 2021, 01:29 Başka bir siteye yükleyeceğim o zaman. Yükleme sitesinden kaynaklanıyor tahminim. ( iki Kere indirip denedim. Bende bir uyarı vermedi ) shampuan Global Moderator Mesajlar: 8800 Kayıt: 13 Tem 2018, 17:11 Has thanked: 232 time
Been thanked: 344 time Mesaj gönderen shampuan » 01 Nis 2021, 01:33 Ya da benim ofis sürümünün 2008 oluşundan... Ofis, bu belgeyi kaydedeyim mi diye soruyor çıkışta. Kaydedeyim, bir de hesaplayıcıyı deneyip geri dönüş yapayım sen yükleme iki dakka. --- Tamam, hesaplayıcı düzgün çalışıyor, 23,4xyz çıktım ideal diyor. Ama sondaki 4'den
sonraki rakamlar çok önemli değilse daraltabilirsin. Link Kırık hızlıresim sitesi geçici olarak devre-dışı. Şimdilik resim yükle diye bir siteye koydum umarım görünüyordur. EDİT: imla hatası, 23 yazacağıma 24 yazmışım. ULUBEY Byte4 Mesajlar: 169 Kayıt: 28 Mar 2020, 22:32 Mesaj gönderen ULUBEY » 01 Nis 2021, 01:41 Eline sağlık görünüyor.
Sağlıklı olmana sevindim. Güle güle kullanın. feuer Global Moderator Mesajlar: 4051 Kayıt: 24 Eyl 2020, 01:33 cinsiyet: Erkek Has thanked: 109 time Been thanked: 170 time Mesaj gönderen feuer » 01 Nis 2021, 17:12 Aslında şöyle bir durum var; vücut kitle indeksi (kilo/boy uzunluğunun metre cinsinden karesi) kısa ve uzun boylu olanlar için anlamlı
olamayabiliyor. Başka hesaplamalar devreye giriyor. Bel çevresi kalınlığı, vücutta yağ toplanan yerlerde, göbek, bel yanları, kollar, memeler yapılan ölçümler. Vücut kütle endeksi tam 25 olan bir insan bile vücuttaki yağ kas oranları nedeniyle sağlıklı olmayabilir. Ancak vücut kitle endeksi basit bir ölçümdür ve fikir verebilir. Bazen sağlık bilimleri
fakülteleri, tıp fakültelerinde detaylı ölçümler yapılıyor, genelde araştırmada denek olarak öğrenci gönüllülüğü esas alınırken bazı fakülteler ilan verip ikametteki halkıda değerlendirebiliyor(du). Ancak pandemi nedeniyle bu tarz araştırmalar yalan oldu. ULUBEY Byte4 Mesajlar: 169 Kayıt: 28 Mar 2020, 22:32 Mesaj gönderen ULUBEY » 01 Nis 2021,
19:34 feuer yazdı: ↑01 Nis 2021, 17:12 Aslında şöyle bir durum var; vücut kitle indeksi (kilo/boy uzunluğunun metre cinsinden karesi) kısa ve uzun boylu olanlar için anlamlı olamayabiliyor. Başka hesaplamalar devreye giriyor. Bel çevresi kalınlığı, vücutta yağ toplanan yerlerde, göbek, bel yanları, kollar, memeler yapılan ölçümler. Vücut kütle endeksi
tam 25 olan bir insan bile vücuttaki yağ kas oranları nedeniyle sağlıklı olmayabilir. Ancak vücut kitle endeksi basit bir ölçümdür ve fikir verebilir. Bazen sağlık bilimleri fakülteleri, tıp fakültelerinde detaylı ölçümler yapılıyor, genelde araştırmada denek olarak öğrenci gönüllülüğü esas alınırken bazı fakülteler ilan verip ikametteki halkıda
değerlendirebiliyor(du). Ancak pandemi nedeniyle bu tarz araştırmalar yalan oldu. Belirli standartlara göre yapılmış bir hesaplama bu. Tabi ki daha detay isteyen durumlar oluyor. Bunlarda profesyonel bilim insanları aracılığıyla değerlendirilmesi gerekir. Öğrencilerin Boy, Kilo Ve Vücut Kitle İndeksi (Obez) Grafikleri Hazırlama Programı Boyut: 249.0
KB Tür: xls hbgurcan tarafından sisteme eklenen bu içerik 22176 kez görüntülenmiş. Öğrencilerin Boy Kilo Ve Vücut Kitle İndeksi (Obez) Grafikleri Hazırlama Programı Yevmiye kaydı ve basit büyük defter kaydı yapma programı (338.5 KB) Yevmiye kaydı ve basit büyük defter kaydı yapma programı - xlsm (Paylaşım: Rufat USTA - zip dosyası) Sınav
Analiz Programı E-Okul Uyumlu (7 071.9 KB) Sınav Analiz Programı E-Okul Uyumlu (Paylaşım: Üyeler - zip dosyası) Maksimum 15 Soruluk E-Okul Destekli Sınav Analiz Programı Excel Formatında (1 260.8 KB) Maksimum 15 Soruluk E-Okul Destekli Sınav Analiz Programı Excel Formatında (Paylaşım: Ümit BAYRAMOĞLU-Fizik Öğr. - xlsx dosyası) Bilgi
Ve İletişim Teknolojileri(Değişebilir) Dersi Excel Programında Hazırlanmış Sınav Analiz Programı (129.8 KB) Bilgi Ve İletişim Teknolojileri(Değişebilir) Dersi Excel Programında Hazırlanmış Sınav Analiz Programı (Paylaşım: Ziyaretçi - xlsx dosyası) 2015-2016 8. Sınıf Yerleştirmeye Esas Puan (Yep) Hesaplama Programı (72.2 KB) 2015-2016 8. Sınıf
Yerleştirmeye Esas Puan (Yep) Hesaplama Programı (Paylaşım: Mehmet Ali OLGUN - xlsm dosyası) Liseler İçin Performans Değerlendirme Ölçeği 2015-2016 Excel (47.4 KB) Liseler İçin Performans Değerlendirme Ölçeği 2015-2016 Excel (Paylaşım: ABDÜLSELAM KUZUCU - xlsm dosyası) YKS 2022 Temel Yeterlilik Testi (TYT) Soruları ve Cevap
Anahtarı (2 018.9 KB) YKS 2022 Temel Yeterlilik Testi (TYT) Soruları ve Cevap Anahtarı (Paylaşım: dersimiz.com - zip dosyası) YKS 2022 Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Soruları ve Cevap Anahtarları (2 765.0 KB) YKS 2022 Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Soruları ve Cevap Anahtarları (Paylaşım: dersimiz.com - zip dosyası) YKS 2022 Yabancı Dil Testi (YDT)
Soruları ve Cevap Anahtarı (3 734.3 KB) Yabancı Dil Testi (YDT) Soruları ve Cevap Anahtarı Almanca Arapça Fransızca İngilizce Rusça (Paylaşım: dersimiz.com - zip dosyası) 2021-2022 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf rehberlik hizmetleri 2. dönem sonu faaliyet raporu (17.5 KB) 2021-2022 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf rehberlik hizmetleri 2. dönem sonu
faaliyet raporu (Paylaşım: Yunus Emre Kadiroğulları - zip dosyası) 6. sınıf Matematik Dersi Genel Tekrar Testi (21.1 KB) 6. sınıf Matematik Dersi Genel Tekrar Testi (Paylaşım: dersimiz.com - zip dosyası) 8. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları (466.8 KB) 8. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları (Paylaşım: dersimiz.com - zip
dosyası) Excel ile EĞER kullanımını önceki yazılarımızda anlatmıştık. Aşağıdaki bağlantıdan daha önceki yazımıza ulaşabilirsiniz. Excel'de EĞER Kullanımı Bu yazımızda güzel bir örnek üzerinde detaylı olarak EĞER kullanımını inceleyeceğiz. Boy Kitle İndeksi hesaplama örneği üzerinde duracağız. BKİ değeri aşağıdaki formülle hesaplanıyor. BKİ =
Kilo / (Boy*Boy) Burada Kilo değeri kg cinsinden, boy ise metre cinsinden hesaplanacaktır. Şimdi BKİ değerinin aralıklarına bakalım. Şart Durum
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