Cyflwyno ffeiliau casglu data Chwarterol
Galwedigaethol (Math 1) gyda rhifau QW
/ QUI - Canllaw Defnyddiwr
Cyfarwyddiadau ar sut i chwilio am rifau QW / QUI gan ddefnyddio'r
templed Math 2

O'r tab Casgliadau Data, ewch i'r dudalen Templedi a Manylebau:

Dewiswch yr opsiwn "Lawrlwytho templed" ar gyfer y casgliad Galwedigaethol Chwarterol (Math 2):

Bydd hyn yn cynhyrchu templed wedi'i boblogi ymlaen llaw sy'n cynnwys yr holl gymwysterau Galwedigaethol Cymeradwyedig,
Dynodedig a Rheoledig Arall sydd yng nghronfa ddata QiW ar gyfer eich sefydliad.
Dangosir cyfeirnod Cymwysterau Cymru yng Ngholofn C y templed hwn, gyda rhif cymhwyster Ofqual i'w weld yng Ngholofn B:
QAN Ofqual

Rhif QW / QUI

Yna gallwch ddefnyddio meddalwedd i uno'r rhif QW o'r ffeil allforio hon i'ch ffeil ddata math 1, neu gallwch ddefnyddio'r
swyddogaeth vlookup neu swyddogaeth mynegai / paru yn Excel i edrych am y rhif QW o'r ffeil allforio. I gael mwy o arweiniad ar
sut i ddefnyddio Excel i berfformio'r chwiliad, gweler atodiad 1.

Atodiad 1
Defnyddio INDEX MATCH i chwilio'r gwerthoedd yn Excel
DS Mae hwn yn ddull amgen i'r swyddogaeth VLOOKUP y bydd llawer o ddefnyddwyr
yn gyfarwydd ag ef.
Mae'r fformiwla ar gyfer perfformio INDEX MATCH yn edrych fel hyn:
= INDEX (colofn_canlyniadau, MATCH (gwerth_y chwiliad, colofn_y chwiliad, 0))





colofn_canlyniadau yw'r golofn rydych chi am dynnu'r gwerthoedd ohoni;
mae gwerth_ychwiliad yn werth sengl rydych chi am gyfateb iddo;
colofn_ychwiliad yw'r golofn a fydd yn cynnwys gwerth_ychwiliad .
Mae 0 yn nodi ein bod yn chwilio am union gyfatebiaeth

Ffeil ddataMath 1:

gwerth_ychwiliad

Mewnosodwch y fformiwla yma

TempledMath 2:

colofn_ychwiliad

colofn_canlyniadau

Felly bydd y fformiwla'n edrych rhywbeth fel hyn:
= MYNEGAI ('[Type2template] Taflen 1]'! C: C, MATCH (B2, '[Type2template] Taflen
1]'! B: B, 0))

DS Wrth deipio'r fformiwla, cliciwch ar y gell / golofn sydd ei hangen arnoch a bydd
Excel yn ei mewnosod yn y fformiwla. I ddewis colofn gyfan, cliciwch ar y llythyren ar
frig y golofn.
Ar ôl i chi fewnosod y fformiwla yn y gell gyntaf, arhoswch dros y gornel chwith isaf
nes bod arwydd plws (+) yn ymddangos a defnyddiwch hwn i lusgo'r fformiwla i lawr
i weddill y golofn.

