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Барлық құқықтары қорғалған. 

VLOOKUP(ізделетін_мән,кесте_жиымы,баған_нөмірі,[іздеу_ауқымы]) 

VLOOKUP – күрделі емес, бірақ формулаға қате нәрсені оңай байқамай жазып қалуға немесе басқа да қателер жіберуге болады. Осы бетте VLOOKUP 
синтаксисінің ақаулықтарын жөндеуге арналған кеңестерді таба аласыз. Төмендегі беттерде көбінесе дәл сәйкестіктерді іздеуге тырысқанда орын алатын  
#N/A қателері бойынша ақаулықтарды жою әдістері сипатталған. 

Күтпеген 

нәтижелер 

бар ма? 

 Бұл мән іздеу кестесінің сол жақ 
шеткі бағанында бар ма? Егер 
болмаса, бағанды жылжытудың 
пайдасы жоқ, INDEX және MATCH 
сияқты басқа шешімдерді 
пайдалану керек. Жұмыс 
парағындағы бағанның физикалық 
орнының мәні жоқ. Іздеу кестесі R 
бағанынан басталып, T бағанынан 
аяқталса, R бағаны сол жақ шеткі 
баған болады. 

 Іздеу мәнінің пішімі іздеу 
кестесіндегі сәйкестік мәнінің 
пішіміне сай ма? Осы мәндердің 
біреуі дұрыс пішімделмеген кезде, 
әрқашан қателер жиі болып 
тұрады. 

 Мәтін пайдаланып жатқанда 
мәтін айналасына тырнақшалар 
қоюды ұмытқан жоқсыз ба? 
Мәтінді тікелей жазып жатсаңыз 
(A2 сияқты ұя сілтемесін 
пайдалануға қарсы), 
тырнақшаларды 
пайдалануыңыз керек. 

 Нақпа-нақ сілтеме (мысалы, 
$A$2:$G$145) қажет болғанда 
қатысты сілтемені (e.g., 
A2:G145) пайдаланып 
жатырсыз ба? Бұл VLOOKUP 
формуласын басқа ұяларға 
көшіру барысында маңызды. 
Мұндай жағдайда, жалған 
нәтижелерді болдырмау үшін 
әдетте іздеу кестесін 
«құлыптағыңыз» келеді. 
Сілтеме түрлері арасында 
жылдам ауысып қосылу үшін, 
аргумент енгізілген ауқымды 
таңдап, F4 пернесін басыңыз. 
Болмаса, ауқым орнына 
анықталған атты пайдаланған 
жақсы; аттар нақпа-нақ ұя 
сілтемелерін әдепкі параметр 
бойынша пайдаланады. 

 Іздеу кестеңіз әр түрле 
кестеде ме немесе жұмыс 
кітабында ма? Олай болса, ол 
осы аргументте дұрыс 
сілтемеленген бе? Парақ 
аттарын әсіресе формула 
жасау барысында парақтарды 
алға не артқа қосып жатсаңыз, 
екі рет тексеріңіз. 

 Іздеу кестесіндегі дұрыс 
бағанды көрсетіп жатырсыз 
ба? Осы санның не болатынын 
анықтау үшін, іздеу 
кестесіндегі бағандарды 
біріншісінен оңға қарай 
санаңыз. Сол бірінші бағанды 
1 ретінде есептеңіз.  
 
Бұл жерде абай болыңыз. 
Бағаннан бойынша ажыратулы 
болсаңыз, қажетінше қатені 
көрмейсіз, бірақ Excel дұрыс 
емес деректі беруі мүмкін, 
мысалы, сәуір сандарының 
орнына наурыз сатылымы 
сандарын көрсетеді.  

 #REF! қатесін көресіз бе? 
Олай болса, осы аргумент 
үшін көрсетілген санның 
іздеу кестесіндегі бағандар 

санынан артық еместігіне көз 
жеткізіңіз. 

 Аргументтерді ауыстырдыңыз 
ба? Есте сақтаңыз, дәл сәйкестік 
үшін, мысалы, нақты атты немесе 
арнайы өнім кодын іздеп 
жатқанда FALSE аргументін 
пайдаланыңыз. Дәл сәйкестік 
болмаса, TRUE аргументін, 
мысалы, сынақ ұпайларын әріп 
бағаларының кестесімен немесе 
кірісті салық бағамдарымен 
салыстырғанда ізделетін мәнге 
ең жақын сәйкестікті табу үшін 
пайдаланыңыз. 

 TRUE пайдаланылып жатса, 
іздеу кестесінің бірінші 
бағанындағы мәндер артуы 
бойынша (Ј-ден Я-ға дейін) 
сақталған ба?  Олай болмаса, 
күтпеген нәтижелер көрінуі 
мүмкін. (Бұл сұрыптау FALSE үшін 
қажет емес.) 

 FALSE пайдаланылып жатса,  
#N/A қатесі көріне ме? Олай 
болса, Excel сәйкестік таба 
алмайды. Оның себебі 
ешқайсысы табылмауынан болуы 
мүмкін. Болмаса, сәйкестік болуы 
мүмкін, бірақ Excel оны пішімдеу 
проблемаларына немесе басқа 
мәселелерге байланысты сондай 
етіп түсіндірмейді. 
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#N/A қатесінің себебі Ол бойынша орындалатын әрекет Мысал 

 Іздеу мәнінің сан пішімі іздеу 
кестесіндегі сәйкес пішімге сай 
болмауы мүмкін. 

Сан пішімдерінің ұқсастығын тексеріңіз.  

Мәндер сандар болып көрінсе де, Excel 
бағдарламасы расында осы мәндерді мәтін 
ретінде сақтап жатқаны. Мәтін ретінде 
сақталған сандар ұяда оң жаққа тураланудың 
орнына сол жаққа тураланған күйінде қалады 
және әдетте ұяның жоғарғы сол жағында 
шағын жасыл үшбұрыш көрінеді.  

Төмендегі мысалда, іздеу кестесінде ‘2800911 (мәтін) бар, оған қарамастан іздеу 
мәндеріндегі мән 2800911 (сан) болады. Проблеманы шешу үшін, жасыл 
үшбұрыштары бар ұя(ларды)ны таңдаңыз. Қате түймешігі пайда болғанда, оны басып, 
Санға түрлендіру түймешігін басыңыз.

 

 Бірінші бағанда немесе іздеу 
мәнінде қажет емес алдыңғы 
немесе артқы бос орын бар 
немесе сөздердің ортасында 
артық бос орындар бар. 

Мұндай бос орындар көбінесе деректерді 
Excel бағдарламасына дерекқорлардан 
немесе басқа сыртқы көздерден әкелгенде 
болады.  

Бос орындарды қолдап жоюға немесе оны 
табу және алмастыру мүмкіндігін пайдаланып 
орындауға болады. Сонымен қатар, сөздер 
арасындағы жалғыз бос орындардан басқа 
мәтіннен артық бос орындарды жоятын TRIM 
функциясын пайдалануға болады. 

Төмендегі іздеу кестесінде, A бағанының алдындағы бет атауларының алдында бос 
орындар бар. Осы бос орындарды жою үшін, A бағанының жанына уақытша баған 
кірістіріңіз, B2 ұясына =TRIM(A2) деп жазып, бос орындарды жою үшін, ENTER 
пернесін басыңыз. Одан кейін, формуланы B бағанындағы қалған ұяларға көшіріңіз. 

 
Бос орындар жойылған соң, «таза» деректерін B бағанынан A бағанындағы деректер 
үстіне қойыңыз, астындағы формуланы емес, мәндерді ғана көшіріңіз. Соңында, 
B бағаны одан әрі қажет болмағандықтан, оны жойыңыз. 

 Бірінші бағанда немесе іздеу 
мәнінде мәтінге ендірілген бөлікті 
қайтару, жол берілімдері, үздіксіз 
бос орындар немесе басқа да 
арнайы таңбалар болады. 

Бұл таңбалар әдетте деректерді Excel 
бағдарламасына вебтен немесе басқа 
көздерден көшіргенде немесе импорттағанда 
көрінеді. 

TRIM бұл жерде, ең болмағанда өздігінен 
жұмыс істемейді. Оның орнына, CLEAN 
немесе SUBSTITUTE мүмкіндіктерін немесе 
осы функцияларды бірге таңбалардан құтылу 
үшін пайдалануға болады. 

Төмендегі мысалда SUBSTITUTE функциясы бос орны бар лағып жүрген CHAR(160) 
таңбасын ауыстырады, CLEAN функциясы басып шығарылмайтын таңбаларды, ал TRIM 
артық бос орындар болса, соларды жояды. 

=TRIM(CLEAN(SUBSTITUTE(A2,CHAR(160)," "))) 

Осы жерде аталған кез келген функция туралы қосымша мәліметтер қажет болса, Excel 
бағдарламасын ашып, F1 пернесін басыңыз да, анықтама бөлімінен функция атауын 
іздеңіз. 

1-сценарий: Excel ұя ішінде #N/A қатесін береді. Дегенмен, оның себебін білмейсіз, себебі ол іздеу кестесінің сол жақ шеткі бағанында дәл нәтиже сияқты 
көрінеді. 
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2-сценарий: Excel бағдарламасы #N/A қатесін ұя ішінде береді, себебі іздеу кестесінің бірінші бағанында еш сәйкестік жоқ. 

#N/A қатесінің себебі Ол бойынша орындалатын әрекет Мысал 

 Іздеу кестесінің сол жақ шеткі 
бағанында іздеу мәні жоқ. 

Егер ұнаса, #N/A қатесін көмегі тиетін 
хабармен алмастыра аласыз.  

Сонымен қатар, бос ұяны немесе 
нөлді көрсете аласыз, осылайша 
сандар бағанын сәтті қорытындылай 
аласыз. (#N/A қателері басқа 
формулалардағы VLOOKUP 
нәтижелерін дұрыс пайдалануға жол 
бермейді.) 

Excel 2003 немесе одан кейінгі нұсқасында IF, ISNA және VLOOKUP функцияларын 
бірге #N/A қатесінің орнына хабар көрсету үшін пайдалануға болады. Мысалы, 
мынау сияқты формулаларды пайдалануға болады: 

=IF(ISNA(VLOOKUP(A4, Pages!$A$2:$C$34,2, FALSE)), "Бет жоқ", VLOOKUP(A4, Pages!
$A$2:$C$34,2, FALSE))

 

Бос ұяшықты немесе ұяшықтағы нөл санын көрсету үшін, осы сияқты 
формулаларды пайдаланыңыз: 

=IF(ISNA(VLOOKUP(A4, Pages!$A$2:$C$34,2, FALSE)), "", VLOOKUP(A4, Pages!
$A$2:$C$34,2, FALSE)) 

=IF(ISNA(VLOOKUP(A4, Pages!$A$2:$C$34,2, FALSE)), "0", VLOOKUP(A4, Pages!
$A$2:$C$34,2, FALSE)) 

Excel 2007 немесе одан кейінгі нұсқаларда IFERROR функциясын пайдалануға 
болады: 

=IFERROR(VLOOKUP(A4, Pages!$A$2:$C$34,2, FALSE), "Бет жоқ")  
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