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MID 

Funktsioon MID tagastab tekstistringist määratud arvu märke, alates määratud kohast stringis 

ja põhinedes määratud märkide arvul. 

MID(tekst;algusnr;märkide_arv) 

Tekst    – ekstraktitavaid märke sisaldav tekstistring. 

Algusnr    – esimese ekstraktitava märgi positsioon tekstis. Teksti esimese märgi algusnr on 1 

jne. 

Märkide_arv    – määrab funktsiooni MID poolt tekstist tagastatavate märkide arvu. 

 

DATE 

Tagastab järjenumbri, mis esindab kindlat kuupäeva. 

DATE(aasta;kuu;päev) 

 

TODAY 

Tagastab praeguse kuupäeva järjenumbri. 

TODAY( ) 

 

YEAR 

Ta gastab kuupäeva aasta, täisarvu vahemikus 1900 kuni 9999. 

YEAR(järjenumber) 

 

LOWER 

Teisendab tekstistringi kõik suurtähed väiketähtedeks. 

LOWER(tekst) 

 

SUBSTITUTE 

Asendab tekstistringis argumendi vana_tekst argumendiga uus_tekst. 

SUBSTITUTE(tekst;vana_tekst;uus_tekst;esinemisjuhu_nr) 

Tekst    – tekst või viide teksti sisaldavale lahtrile, milles soovite märgid asendada. 

Vana_tekst    – tekst, mida soovite asendada. 

Uus_tekst    – tekst, millega soovite asendada vana teksti. 

 

TRIM 

Eemaldab tekstist kõik tühikud, v. a. sõnadevahelised üksikud tühikud. 

TRIM(tekst) 

Tekst    – tekst, kust soovite tühikuid eemaldada. 

 

CLEAN 

Eemaldab tekstist kõik printimatud märgid. 

CLEAN(tekst) 

Tekst – töölehe suvaline teave, millest soovite eemaldada printimatud märgid. 

 

PROPER 

Teisendab tekstistringi esimese tähe suurtäheks, samuti teksti kõik teised tähed, mis järgnevad 

suvalisele märgile, mis pole täht. Kõik teised tähed teisendab väiketähtedeks. 

PROPER(tekst) 

Tekst    – jutumärkides tekst, teksti tagastav valem või viide teksti sisaldavale lahtrile, kus 

soovite osa teksti teisendada suurtähtedeks. 
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LEFT 

Funktsioon LEFT tagastab märgistringi esimese märgi või märgid, sõltuvalt teie määratud 

märkide arvust. 

LEFT(tekst;märkide_arv) 

Tekst    – ekstraktitavaid märke sisaldav tekst. 

Märkide_arv – määrab märkide arvu, mida funktsioon LEFT ekstraktib. 

Märkide_arv peab olema suurem või võrdne nulliga. 

Kui märkide_arv on suurem teksti pikkusest, tagastab funktsioon LEFT kogu teksti. 

Kui argument märkide_arv puudub, eeldatakse, et see on 1. 

 

RIGHT 

Funktsioon RIGHT tagastab tekstistringi viimase märgi või märgid, sõltuvalt määratud 

märkide arvust. 

RIGHT(tekst;märkide_arv) 

Tekst    – ekstraktitavaid märke sisaldav tekstistring. 

Märkide_arv    määrab märkide arvu, mida funktsioon RIGHT ekstraktib. 

 

FIND 

Funktsioon FIND leiab ühe tekstistringi (otsitav_tekst) teise tekstistringi (teksti_seest) seest ja 

tagastab stringi otsitav_tekst alguspositsiooni numbri, alates stringi teksti_seest esimesest 

märgist. 

FIND(otsitav_tekst;teksti_seest;algusnr) 

otsitav_tekst    – tekst, mida soovite leida. 

Teksti_seest – tekst   , mis sisaldab otsitavat teksti. 

Algusnr    – määrab märgi, millelt otsing algab. Stringi teksti_seest esimese märgi number on 

1. Kui argument algusnr puudub, eeldatakse, et see on 1 

 

LEN 

Funktsioon LEN tagastab tekstistringi märkide arvu. 

LEN(tekst) 

 

INT 

Ümardab arvu allapoole lähima täisarvuni 

INT(arv) 

 

MOD 

Tagastab jäägi, mis jääb pärast arvu jagamist jagajaga 

MOD(arv;jagaja) 

 


