
Verkefni 21–27 

Farið vel yfir þessi verkefni/skipanir fyrir próf 3 í Excel Uppt3 – Vorönn 2019 

Verkefni 21 og 22 Lookup – Vlookup – Hlookup 

Lookup Einföld uppfletting 

LOOKUP-fallið flettir upp gildi úr svæði einnar línu eða dálks, svæði eða fylki.  
Dálkurinn sem leitað er í verður að vera í stafrófsröð. Lookup skiptist í þrjú svæði: 
Hverju á að fletta upp? – Hvar á að fletta því upp? – Hverju á það að skila? 

Vlookup flettir upp í töflu lóðrétt 

VLOOKUP-fallið er notað þegar uppflettitaflan sem fletta á upp í hefur tvær breytur,  
þ.e. tveir hlutir ráða því hvar í töfluna við viljum sækja gildið.  

Vlookup skiptist í þrjú svæði:  

1. Hverju á að fletta upp?  
2. Hvar á að fletta upp?  
3. Hvaða dálki á það að skila? 

Svæði 1 vísar þá í gildið sem geymt er í röðinni vinstra megin í töflunni. 
Svæði 2 í Vlookup er raunar svæði 2 og 3 sameinað í venjulegu Lookup-falli. 

Hlookup flettir upp í töflu lárétt 

HLOOKUP virkar alveg eins og Vlookup að því undarskildu að það virkar lárétt. 

Horizontal Lookup – Flettir upp dálkanúmeri. Hlookup skiptist í þrjú svæði: 
Hverju á að fletta upp? – Hvar á að fletta upp? – Hvaða línu á það að skila? 
Svæði 1 vísar í það gildi sem geymt er efst í töflunni og svæði 3 vísar í röð. 

 

Verkefni 23 Föst tilvísun – Blandaðar tilvísanir – Sumproduct – Myndrit (verkefni 23 og 24) 

$B$9 Föst tilvísun  Ýtt einu sinni á F4 á lyklaborðinu.  
$-merkið kemur í veg fyrir að liðurinn B9 breytist  
þegar formúlan er afrituð, þ.e. formúlan heldur áfram að vísa í sama hólfið. 

$B12 Blönduð tilvísun  Ekki má breyta dálki Ýtt þrisvar á F4 á lyklaborðinu. 
Ef formúlan er afrituð getur lína tilvísunarinnar (lína 12) breyst en dálkurinn ekki. 

C$11 Blönduð tilvísun  Ekki má breyta línu Ýtt tvisvar á F4 á lyklaborðinu. 
Ef formúlan er afrituð getur dálkur tilvísunarinnar (C-dálkur) breyst en ekki línan. 

 

Verkefni 25 Scenario Greining gagna  
Sýnir upplýsingar um niðurstöðu úr útreikningum miðað við breytingar á forsendum.  

 

Verkefni 26 og 27 Farið vel yfir skipanir í verkefnum 26 og 27 fyrir próf 3 í Excel. 

  FILTER – RANK – LARGE – SMALL – CONDITIONAL FORMATTING – CORREL  

  IFERROR – SCATTER (Trendline, jafna og R-kvaðratgildi) –FIND–REPLACE 

Farið einnig vel yfir óuppsettu dæmin í bókinni 


