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Rozdziađ 3.

Przetwarzanie tekstu
za pomocá formuę
Praca w Excelu czĊsto polega nie tylko na wykonywaniu obliczeĔ, ale równieĪ na przeksztaácaniu danych tak, aby otrzymaü Īądany rezultat. Wiele z tych czynnoĞci dotyczy
przetwarzania tekstu. W tym rozdziale opisane są operacje przeksztaácania tekstu, które
uĪytkownik Excela musi czĊsto wykonywaü. DziĊki nim poznasz kilka funkcji tekstowych oferowanych przez Excela.
Przykäadowe pliki ze wszystkimi formuäami moĔesz pobraè pod adresem
http://www.helion.pl/ksiazki/exc101.htm.

Formuęa 13.: ęáczenie ciágów znaków
Jedną z najbardziej podstawowych operacji przetwarzania tekstu jest áączenie ciągów
znaków. W przykáadzie pokazanym na rysunku 3.1 utworzona jest kolumna zawierająca
peáne imiona i nazwiska powstaáe w wyniku záączenia imion z nazwiskami.
Rysunek 3.1.
ãñczenie imienia
i nazwiska
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Jak to dziaęa
Ten przykáad ilustruje uĪycie operatora áączenia (&) dwóch wartoĞci. Jak pokazuje rysunek 3.1, za jego pomocą moĪna áączyü dowolne wartoĞci tekstowe. W tym przykáadzie
áączona jest zawartoĞü komórki B3 i C3 z odstĊpem pomiĊdzy nimi (utworzonym poprzez zamkniĊcie spacji w cudzysáowach).
Excel oferuje równieĔ funkcjö ZkCZ.TEKSTY, która äñczy ciñgi znaków bez koniecznoĈci
stosowania operatora &. W tym przykäadzie moĔesz uĔyè formuäy =ZkCZ.TEKSTY(B3;" ";C3).
Lepiej jest jednak nie korzystaè z tej funkcji i po prostu stosowaè operator. Funkcja
bardziej obciñĔa system i wymaga wpisania wiökszej liczby znaków.

Formuęa 14.: wielka litera na poczátku zdania
Excel oferuje trzy przydatne funkcje do zamiany wszystkich znaków w tekĞcie na wielkie
lub maáe litery oraz do zamiany tylko pierwszych znaków w sáowach na wielkie litery.
Jak pokazuje rysunek 3.2, funkcje uĪyte w wierszach 6., 7. i 8. nie wymagają niczego wiĊcej
poza wskazaniem tekstu, który ma byü przeksztaácony. Jak siĊ zapewne domyĞlasz, funkcja
LITERY.WIELKIE zamienia wszystkie znaki na wielkie litery, a funkcja Z.WIELKIEJ.LITERY
zamienia na wielką literĊ tylko pierwszy znak kaĪdego sáowa.

Rysunek 3.2. Zamiana wszystkich znaków na wielkie lub maäe litery oraz zamiana pierwszych znaków
w säowach i zdaniach na wielkie litery

W Excelu brakuje jednak funkcji, która zamienia na wielką literĊ tylko pierwszy znak
pierwszego sáowa w zdaniu. Jednak jak pokazuje rysunek 3.2, aby zamieniü na wielką
pierwszą literĊ zdania, moĪesz uĪyü poniĪszej formuáy:
=LITERY.WIELKIE(LEWY(C4;1)) & LITERY.MAĐE(PRAWY(C4;DĐ(C4)-1))

Jak to dziaęa
JeĪeli dokáadniej przyjrzysz siĊ powyĪszej formule, zauwaĪysz, Īe skáada siĊ ona z dwóch
czĊĞci poáączonych operatorem &.
Pierwsza czĊĞü formuáy wykorzystuje funkcjĊ LEWY:
LITERY.WIELKIE(LEWY(C4;1))
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Funkcja LEWY umoĪliwia wyodrĊbnienie okreĞlonej liczby pierwszych znaków zadanego
tekstu. Funkcja wymaga podania dwóch argumentów: przetwarzanego tekstu oraz liczby
znaków, które mają byü wyodrĊbnione z jego początku. W tym przykáadzie wyodrĊbniany jest jeden znak z tekstu z komórki C4. Znak ten nastĊpnie jest przetwarzany przez
funkcjĊ LITERY.WIELKIE. Druga czĊĞü formuáy jest nieco bardziej záoĪona. Zastosowana
jest w niej funkcja PRAWY:
LITERY.MAĐE(PRAWY(C4;DĐ(C4)-1))

Funkcja PRAWY, podobnie jak funkcja LEWY, wymaga podania dwóch argumentów: przetwarzanego tekstu oraz liczby znaków, które mają byü wyodrĊbnione z jego koĔca. W tym
przypadku jednak nie moĪna po prostu wpisaü na staáe wartoĞci drugiego argumentu.
Trzeba ją obliczyü poprzez odjĊcie jednoĞci od dáugoĞci caáego tekstu. OdjĊcie jednoĞci
jest konieczne z tego powodu, Īe pierwszy znak jest juĪ zamieniony na wielką literĊ
w pierwszej czĊĞci formuáy.
Do okreĞlenia dáugoĞci tekstu jest zastosowana funkcja D. Od dáugoĞci jest odejmowana
liczba 1, dziĊki czemu otrzymuje siĊ liczbĊ znaków potrzebną w funkcji PRAWY.
Na koniec tak utworzona formuáa jest umieszczona w funkcji LITERY.MAE, dziĊki czemu
wszystkie znaki, oprócz pierwszego, są zamieniane na maáe litery.
W wyniku poáączenia obu czĊĞci formuáy zdanie jest rozpoczynane wielką literą:
=LITERY.WIELKIE(LEWY(C4;1)) & LITERY.MAĐE(PRAWY(C4;DĐ(C4)-1))

Formuęa 15.: usuwanie odstõpów z ciágu znaków
Gdy bĊdziesz pobieraá dane z zewnĊtrznej bazy danych lub ze starszych systemów, z caáą
pewnoĞcią otrzymasz teksty zawierające niepotrzebne odstĊpy. Niektóre z nich bĊdą
znajdowaáy siĊ na początku tekstu, inne na jego koĔcu.
Dodatkowe odstĊpy są generalnie niepoĪądane, poniewaĪ są przyczyną problemów
podczas stosowania funkcji wyszukujących, tworzenia wykresów, zmiany szerokoĞci
kolumn i drukowania arkuszy.
Rysunek 3.3 pokazuje, jak moĪna usunąü niepotrzebne odstĊpy za pomocą funkcji
USU.ZB}DNE.ODST}PY .
Rysunek 3.3.
Usuwanie z tekstu
zbödnych odstöpów
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Jak to dziaęa
Funkcja USU.ZB}DNE.ODST}PY jest caákiem prosta. Wystarczy podaü jej tekst, a usunie
z niego wszystkie odstĊpy z wyjątkiem pojedynczych spacji miĊdzy sáowami.
Podobnie jak w przypadku innych funkcji, moĪesz zagnieĨdziü funkcjĊ USU.ZB}DNE.ODST}PY
w innych funkcjach w celu oczyszczenia tekstu i wykonania innych operacji. Na przykáad
poniĪsza formuáa za jednym razem usuwa odstĊpy z tekstu w komórce A1 i zamienia
znaki na wielkie litery:
=LITERY.WIELKIE(USUĒ.ZBùDNE.ODSTùPY(A1))

Funkcja USU.ZB}DNE.ODST}PY säuĔy do usuwania z tekstu tylko spacji ze standardu
ASCII, tj. znaku o kodzie 32. Jednak w standardzie Unicode znajduje siö inny znak,
tzw. twarda spacja. Jest ona czösto wykorzystywana na stronach WWW, a jej kod
Unicode jest równy 160.
Funkcja USU.ZB}DNE.ODST}PY umoĔliwia usuwanie tylko spacji o kodzie 32. Nie usuwa
spacji o kodzie 160. Aby usunñè takie spacje, musisz uĔyè funkcji PODSTAW, by wyszukaè
spacje o kodzie 160 i zastñpiè je spacjami o kodzie 32, dziöki czemu bödñ mogäy byè
usuniöte za pomocñ funkcji USU.ZB}DNE.ODST}PY. Wszystkie operacje moĔesz wykonaè
za jednym razem przy uĔyciu nastöpujñcej formuäy:
=USUĒ.ZBùDNE.ODSTùPY(PODSTAW(A4;ZNAK(160);ZNAK(32)))

Szczegóäowy opis funkcji PODSTAW znajduje siö w podrozdziale „Formuäa 18.: zamiana
ciñgów znaków”.

Formuęa 16.:
wyodrõbnianie fragmentów ciágów znaków
Jedną z najwaĪniejszych technik przetwarzania ciągów znaków w Excelu jest wyodrĊbnianie okreĞlonych fragmentów tekstu. Za pomocą funkcji LEWY, PRAWY i FRAGMENT.TEKSTU
moĪesz wykonaü takie operacje jak:
 Zamiana dziewiĊciocyfrowego kodu terytorialnego na kod pocztowy.
 Oddzielenie numeru telefonu od numeru kierunkowego.
 WyodrĊbnienie fragmentu kodu pracownika lub stanowiska na potrzeby innych

zastosowaĔ.
Rysunek 3.4 pokazuje, jak áatwo za pomocą funkcji LEWY, PRAWY i FRAGMENT.TEKSTU wykonuje siĊ powyĪsze czynnoĞci.

Jak to dziaęa
Funkcja LEWY umoĪliwia wyodrĊbnienie okreĞlonej liczby znaków z początku zadanego
tekstu. Funkcja ta wymaga podania dwóch argumentów: przetwarzanego tekstu i liczby
znaków, które mają byü wyodrĊbnione. W poniĪszym przykáadzie wyodrĊbnianych jest
piĊü pierwszych znaków z tekstu w komórce A4:
=LEWY(A4;5)
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Rysunek 3.4.
Zastosowanie funkcji
LEWY, PRAWY
i FRAGMENT.TEKSTU

Funkcja PRAWY umoĪliwia wyodrĊbnienie okreĞlonej liczby znaków z koĔca zadanego
tekstu. Funkcja ta wymaga podania dwóch argumentów: przetwarzanego tekstu i liczby
znaków, które mają byü wyodrĊbnione. W poniĪszym przykáadzie wyodrĊbnianych jest
osiem ostatnich znaków z tekstu w komórce A9:
=PRAWY(A9;8)

Funkcja FRAGMENT.TEKSTU umoĪliwia wyodrĊbnienie okreĞlonej liczby znaków ze Ğrodka
zadanego tekstu. Funkcja ta wymaga podania trzech argumentów: przetwarzanego tekstu,
pozycji znaku, od którego ma siĊ rozpocząü wyodrĊbnianie, i liczby znaków do wyodrĊbnienia. W poniĪszym przykáadzie wyodrĊbniany jest jeden znak, począwszy od czwartej
pozycji:
=FRAGMENT.TEKSTU(A14;4;1)

Formuęa 17.:
wyszukiwanie okreĴlonego znaku w tekĴcie
Funkcje LEWY, PRAWY i FRAGMENT.TEKSTU doskonale nadają siĊ do wyodrĊbniania znaków,
ale pod warunkiem, Īe dokáadnie znasz ich poáoĪenie w tekĞcie. Co jednak zrobisz, gdy
nie bĊdziesz wiedziaá dokáadnie, od którego miejsca mają byü wyodrĊbniane znaki?
JeĪeli na przykáad bĊdziesz miaá poniĪszą listĊ kodów produktów, jak bĊdziesz mógá
wyodrĊbniü wszystkie znaki po myĞlniku?
PRT-432
COPR-6758
SVCCALL-58574
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Funkcji LEWY nie moĪna uĪyü, poniewaĪ musisz wyodrĊbniü kilka ostatnich znaków.
Sama funkcja PRAWY równieĪ nie sprawdzi siĊ, poniewaĪ musisz w niej dokáadnie podaü,
ile znaków ma byü wyodrĊbnionych z koĔca tekstu. Podanie jakiejkolwiek liczby moĪe
spowodowaü, Īe wyodrĊbnionych zostanie za maáo lub za duĪo znaków.
W praktyce czĊsto bĊdziesz musiaá wyszukiwaü okreĞlony znak, aby znaleĨü wáaĞciwą
początkową pozycjĊ wyodrĊbnianego ciągu.
W tym miejscu pojawia siĊ funkcja ZNAJD½. Przy jej uĪyciu moĪesz okreĞliü pozycjĊ zadanego znaku w tekĞcie i wykorzystaü ją do innych operacji.
W przykáadzie pokazanym na rysunku 3.5 funkcja ZNAJD½ jest stosowana w poáączeniu
z funkcją FRAGMENT.TEKSTU w celu wyodrĊbnienia Ğrodkowych cyfr z kodu produktu. Jak
widaü, w formule tej jest wyszukiwana pozycja myĞlnika, którą nastĊpnie wykorzystuje
funkcja FRAGMENT.TEKSTU.
=FRAGMENT.TEKSTU(B3;ZNAJDĻ("-";B3)+1;2)

Rysunek 3.5.
Zastosowanie
funkcji ZNAJD½
do wyodröbnienia
znaków na podstawie
poäoĔenia myĈlnika

Jak to dziaęa
Funkcja ZNAJD½ wymaga podania dwóch argumentów. Pierwszym z nich jest tekst, któ-

ry ma byü wyszukany. Drugim argumentem jest tekst przeszukiwany. DomyĞlnie funkcja ta zwraca numer pozycji wyszukiwanego ciągu. JeĪeli przeszukiwany tekst zawiera
wiĊcej niĪ jeden poszukiwany znak, funkcja zwraca pozycjĊ pierwszego wystąpienia
poszukiwanego znaku.
Na przykáad poniĪsza formuáa wyszukuje myĞlnik w ciągu "PWR-16-Small". Wynikiem
jest liczba 4, poniewaĪ pierwszy wyszukany myĞlnik jest czwartym znakiem ciągu.
=ZNAJDĻ("-";"PWR-16-Small")

Funkcji ZNAJD½ moĪesz uĪyü jako argumentu funkcji FRAGMENT.TEKSTU i wyodrĊbniü ciąg
znaków, począwszy od numeru pozycji okreĞlonej za pomocą funkcji ZNAJD½.
Wpisanie w komórce poniĪszej formuáy spowoduje wyodrĊbnienie dwóch znaków znajdujących siĊ po myĞlniku znalezionym w ciągu znaków. Zwróü uwagĊ na dodawanie +1
w formule, dziĊki któremu pomijany jest jeden znak, aby okreĞliü pozycjĊ znaków po
myĞlniku.
=FRAGMENT.TEKSTU("PWR-16-Small";ZNAJDĻ("-";"PWR-16-Small")+1;2)
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Alternatywa: wyszukiwanie drugiego wystápienia znaku
DomyĞlnie funkcja ZNAJD½ zwraca pozycjĊ pierwszego wystąpienia wyszukiwanego
znaku. JeĪeli potrzebujesz znaleĨü pozycjĊ drugiego wystąpienia, moĪesz uĪyü opcjonalnego argumentu liczba_poczÈtkowa. Ten argument pozwala okreĞliü pozycjĊ znaku,
od którego ma siĊ rozpocząü wyszukiwanie.
Na przykáad poniĪsza formuáa zwraca pozycjĊ drugiego myĞlnika, poniewaĪ zawiera
wskazanie, Īe wyszukiwanie ma rozpocząü siĊ od znaku na piątej pozycji (po pierwszym
myĞlniku).
=ZNAJDĻ("-";"PWR-16-Small";5)

Aby korzystaü z tej formuáy w sposób dynamiczny (tj. nie wiedząc, od której pozycji
ma rozpocząü siĊ wyszukiwanie), moĪesz zagnieĨdziü funkcjĊ ZNAJD½ jako argument
liczba_poczÈtkowa w drugiej funkcji ZNAJD½. By znaleĨü pozycjĊ drugiego myĞlnika,
wpisz poniĪszą formuáĊ:
=ZNAJDĻ("-";"PWR-16-Small";ZNAJDĻ("-";"PWR-16-Small")+1)

Rysunek 3.6 pokazuje wziĊty z Īycia przykáad zastosowania tego sposobu. Z kodu produktu wyodrĊbniane jest oznaczenie rozmiaru poprzez wyszukanie drugiego wystąpienia
myĞlnika i uĪycie jego pozycji jako pozycji początkowej w funkcji FRAGMENT.TEKSTU.
Formuáa uĪyta w komórce C3 wygląda nastĊpująco:
=FRAGMENT.TEKSTU(B3;ZNAJDĻ("-";B3;ZNAJDĻ("-";B3)+1)+1;10000)

Rysunek 3.6. ZagnieĔdĔenie funkcji ZNAJDđ w celu wyodröbnienia wszystkich znaków po drugim myĈlniku

PowyĪsza formuáa wyszukuje pozycjĊ drugiego myĞlnika, zwiĊksza ją o jeden znak i wyodrĊbnia nastĊpnych 10 000 znaków. OczywiĞcie tekst nie zawiera aĪ tylu znaków, ale
uĪycie tak duĪej liczby jak ta zapewnia wyodrĊbnienie wszystkich znaków znajdujących
siĊ po drugim myĞlniku.

Formuęa 18.: zamiana ciágów znaków
W niektórych sytuacjach przydaje siĊ moĪliwoĞü zastąpienia jednego tekstu innym.
Takim przypadkiem jest irytujący sufiks ’S otrzymywany w wyniku uĪycia funkcji
Z.WIELKIEJ.LITERY. Aby zrozumieü, co mam na myĞli, wpisz poniĪszą formuáĊ:
=Z.WIELKIEJ.LITERY("STAR'S COFFEE")
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Formuáa ta ma za zadanie zamieniaü pierwsze znaki sáów na wielkie litery. Zwracany
przez nią wynik jest nastĊpujący:
Star'S Coffee

Zwróü uwagĊ, Īe funkcja zamieniáa na wielką literĊ S po apostrofie. Jest to co najmniej
irytujące.
Jednak z niewielką pomocą funkcji PODSTAW moĪesz usunąü tĊ niedogodnoĞü. Rysunek 3.7
pokazuje rozwiązanie wykorzystujące nastĊpującą formuáĊ:
=PODSTAW(Z.WIELKIEJ.LITERY(PODSTAW(B4;"'";"qzx"));"qzx";"'")

Rysunek 3.7. Rozwiñzanie problemu z wielkñ literñ S po apostrofie za pomocñ funkcji PODSTAW

Jak to dziaęa
PowyĪsza formuáa wykorzystuje funkcjĊ PODSTAW, która wymaga podania trzech argumentów: przetwarzanego tekstu, nastĊpnie tekstu, który ma byü zastąpiony, oraz
nowego tekstu.
JeĪeli przyjrzysz siĊ caáej formule, zauwaĪysz, Īe uĪyte są w niej dwie funkcje PODSTAW.
Są to w rzeczywistoĞci dwie formuáy (jedna zagnieĪdĪona w drugiej). Pierwsza z nich
wygląda nastĊpująco:
Z.WIELKIEJ.LITERY(PODSTAW(B4;"'";"qzx"))

W tej czĊĞci funkcja PODSTAW jest wykorzystywana do zastąpienia apostrofu (’) ciągiem
qzx. Wygląda to doĞü dziwnie, ale jest w tym metoda. Funkcja Z.WIELKIEJ.LITERY z definicji zamienia na wielkie litery wszystkie znaki znajdujące siĊ bezpoĞrednio po okreĞlonych symbolach. Funkcja jest „oszukiwana” poprzez zamianĊ apostrofu na okreĞlony
ciąg znaków, który z niewielkim prawdopodobieĔstwem moĪe juĪ siĊ znajdowaü w oryginalnym tekĞcie.
Druga formuáa obejmuje pierwszą. Zmienia ona ciąg qzx z powrotem na apostrof.
=PODSTAW(Z.WIELKIEJ.LITERY(PODSTAW(B4;"'";"qzx"));"qzx";"'")

Zatem caáa formuáa zamienia apostrof na ciąg qzx , nastĊpnie wywoáuje funkcjĊ
Z.WIELKIEJ.LITERY i na koniec zamienia ciąg qzx z powrotem na apostrof.
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Formuęa 19.:
zliczanie okreĴlonych znaków w komórce
Jedna z przydatnych sztuczek polega na zliczaniu liczby wystąpieĔ okreĞlonego znaku
w tekĞcie. Sposób, w jaki moĪna to osiągnąü w Excelu, jest doĞü sprytny. Aby na przykáad sprawdziü, ile liter s znajduje siĊ w wyrazie Missisipi, moĪesz oczywiĞcie policzyü
je rĊcznie, ale Īeby to zrobiü racjonalnie, powinieneĞ wykonaü nastĊpujące kroki:
 OkreĞliü dáugoĞü wyrazu Missisipi (9 znaków).
 OkreĞliü dáugoĞü wyrazu po usuniĊciu wszystkich liter s (6 znaków).
 Odjąü dáugoĞü nowego tekstu od początkowej dáugoĞci.

W ten sposób moĪesz dokáadnie okreĞliü, Īe liczba liter s w wyrazie Missisipi jest równa 3.
Praktycznym zastosowaniem tej metody jest zliczanie okreĞlonych znaków w celu policzenia sáów w komórce Excela. Rysunek 3.8 pokazuje formuáĊ uĪytą do policzenia sáów
w komórce B4:
=DĐ(B4)-DĐ(PODSTAW(B4;" ";""))+1

Rysunek 3.8.
Zliczanie säów
w komórce

Jak to dziaęa
PowyĪsza formuáa dokáadnie realizuje czynnoĞci opisane wczeĞniej w tym podrozdziale.
Najpierw funkcja D sprawdza dáugoĞü tekstu w komórce B4:
DĐ(B4)

NastĊpnie funkcja PODSTAW usuwa z tekstu odstĊpy:
PODSTAW(B4;" ";"")

Umieszczenie funkcji PODSTAW w funkcji D pozwala sprawdziü dáugoĞü tekstu bez spacji.
Zwróü uwagĊ, Īe do uzyskanego wyniku musisz dodaü jeden, poniewaĪ ostatnie sáowo
w tekĞcie nie ma odpowiadającej mu spacji.
DĐ(PODSTAW(B4;" ";""))+1

Po odjĊciu skorygowanej dáugoĞci od dáugoĞci oryginalnego tekstu wyliczana jest
liczba sáów:
=DĐ(B4)-DĐ(PODSTAW(B4;" ";""))+1
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Formuęa 20.: umieszczanie podziaęu wiersza
za pomocá formuęy
Niekiedy podczas tworzenia wykresów w Excelu przydatne jest wymuszenie podziaáów
wierszy w tekĞcie, aby uzyskaü lepszy efekt wizualny. Popatrzmy na przykáad na wykres na rysunku 3.9. Etykiety osi X zawierają imiona handlowców i dane o sprzedaĪy.
Ten sposób opisywania wykresu sprawdza siĊ w przypadku, gdy nie chcesz go zaciemniaü, umieszczając na nim etykiety danych.
Rysunek 3.9.
Etykiety osi X
na tym wykresie
zawierajñ
podziaäy wierszy
i wartoĈci danych

Sekret tej sztuczki polega na uĪyciu funkcji ZNAK w formule tworzącej etykiety danych
(patrz rysunek 3.10).
Rysunek 3.10.
UĔycie funkcji ZNAK
w celu wymuszenia
podziaäu wiersza
pomiödzy
imieniem handlowca
a wartoĈciñ sprzedaĔy

Jak to dziaęa
Ze wszystkimi znakami w Excelu są skojarzone kody ASCII. Są to kody znaków wyĞwietlanych na ekranie w systemie Windows. Tabela kodów skáada siĊ z 255 znaków
ponumerowanych od 1 do 255. Wielka litera A ma kod 97. Cyfra 9 ma kod 57.
Swoje kody mają nawet znaki, które nie są drukowane. Kod spacji to 32. Znak podziaáu
wiersza ma kod 10.
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Za pomocą funkcji ZNAK moĪesz umieĞciü w formule dowolny znak. W przykáadzie pokazanym na rysunku 3.10 pobierany jest znak podziaáu wiersza i záączany z wartoĞciami
w komórkach A3 i C3:
=A3 & ZNAK(10) & C3

JeĪeli w komórce nie zostanie zastosowane zawijanie tekstu, znaki podziaáu wiersza nie
bĊdą widoczne. Ale nawet jeĪeli tego nie zrobisz, podziaáy wierszy umieszczone w danych zwracanych przez tĊ formuáĊ zostaną uwzglĊdnione na wykresie.

Formuęa 21.: usuwanie dziwnych znaków z tekstu
W danych importowanych z zewnĊtrznych Ĩródeá, na przykáad z plików tekstowych lub
kanaáów internetowych, mogą pojawiü siĊ dziwne znaki. Zamiast usuwaü je rĊcznie,
moĪesz skorzystaü z funkcji OCZY¥m (patrz rysunek 3.11).
Rysunek 3.11.
Oczyszczanie danych
za pomocñ funkcji
OCZYćç

Jak to dziaęa
Funkcja OCZY¥m usuwa z zadanego tekstu znaki, których nie moĪna wydrukowaü. FunkcjĊ tĊ moĪesz umieĞciü wewnątrz funkcji USU.ZB}DNE.ODST}PY, dziĊki czemu za jednym
razem usuniesz niedrukowalne znaki i zbĊdne odstĊpy.
=USUĒ.ZBùDNE.ODSTùPY(OCZYĦç(B3))

Formuęa 22.: wypeęnianie liczb zerami
CzĊsto zdarza siĊ, Īe dane, które przygotowujesz w Excelu, umieszczane są w bazach
danych w Twojej firmie. Tego typu bazy danych czĊsto wymagają, aby pola danych
miaáy okreĞloną dáugoĞü wyraĪoną za pomocą liczby znaków. CzĊsto stosowaną techniką do tworzenia pól danych skáadających siĊ z zadanej liczby znaków jest wypeánianie
liczb zerami.
Wypeánianie danych zerami jest metodą doĞü prostą w zastosowaniu. JeĪeli na przykáad
pole ID klienta musi mieü dáugoĞü 10 znaków, to aby speániü ten wymóg, musisz dopisaü do liczby odpowiednią liczbĊ zer. Zatem do identyfikatora 5381656 musisz dopisaü
trzy zera i w efekcie otrzymasz identyfikator 5381656000.

Kup książkę

Poleć książkę

58

Excel. 101 formuđ gotowych do uľycia

Na rysunku 3.12 w komórce C4 zastosowana jest formuáa wypeániająca zerami identyfikatory z kolumny ID klienta:
=LEWY(B4&"0000000000";10)

Rysunek 3.12.
Wypeänianie zerami
pola ID klienta

Jak to dziaęa
Formuáa pokazana na rysunku 3.12 najpierw áączy wartoĞü z komórki B4 z ciągiem 10 zer
i w efekcie tworzy nowy ciąg, który na pewno skáada siĊ z co najmniej 10 znaków.
NastĊpnie stosowana jest funkcja LEWY, która wyodrĊbnia pierwszych 10 znaków z nowego
ciągu. Ostatecznie uzyskiwany jest identyfikator speániający wymóg dáugoĞci 10 znaków.
Wiöcej informacji na temat funkcji LEWY zawartych jest w podrozdziale „Formuäa 16.:
wyodröbnianie fragmentów ciñgów znaków”.

Formuęa 23.: formatowanie liczb w tekstach
CzĊsto w raportach trzeba áączyü tekst z liczbami. ZaáóĪmy na przykáad, Īe musisz w raporcie umieĞciü listĊ handlowców i ich wyników sprzedaĪy w nastĊpującej formie:
Dæbrowski: 6 820 zđ

Problem polega na tym, Īe podczas áączenia liczby z tekstem nie jest zachowywany
format liczby. Popatrzmy na przykáad przedstawiony na rysunku 3.13. Zwróü uwagĊ,
Īe liczba po doáączeniu do niej tekstu (kolumna E) nie zachowuje formatu okreĞlonego
w komórce Ĩródáowej (kolumna C).
Aby rozwiązaü ten problem, musisz umieĞciü odwoáanie do komórki z liczbą w funkcji
TEKST. DziĊki niej moĪesz w locie formatowaü liczby. Formuáa pokazana na rysunku 3.14

pozwala poradziü sobie z opisanym problemem:
=B3&": "&TEKST(C3;"0 000 zđ")
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Rysunek 3.13.
Liczby po zäñczeniu
z tekstami
nie zachowujñ
swojego formatu

Rysunek 3.14.
Za pomocñ funkcji
TEKST moĔna
formatowaè liczbö
äñczonñ z tekstem

Jak to dziaęa
Funkcja TEKST wymaga podania dwóch argumentów: liczby i poprawnego kodu formatu
Excela. LiczbĊ moĪesz sformatowaü w dowolny sposób, pod warunkiem Īe format bĊdzie
rozpoznany przez Excela.
Na przykáad poniĪsza formuáa powoduje, Īe Excel wyĞwietli liczbĊ 99,21 zá:
=TEKST(99,21;"#,### zđ")

Przedstawiona niĪej formuáa powoduje wyĞwietlenie liczby 99,21%:
=TEKST(99,21;"0%")

Ta formuáa natomiast wyĞwietli liczbĊ 99,2:
=TEKST(99,21;"0,0")

Prostym sposobem sprawdzenia skáadni formatu jest skorzystanie z okna Formatowanie
komórek. Aby otworzyü to okno i sprawdziü format, wykonaj nastĊpujące kroki:

Kup książkę
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Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkĊ i wybierz polecenie
Formatuj komórki.

2.

W zakáadce Liczby wybierz potrzeby format.

3.

W liĞcie Kategoria wybierz opcjĊ Niestandardowe.

4.

Skopiuj do schowka kod formatu wyĞwietlany w polu Typ.
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Alternatywa: funkcja KWOTA
JeĪeli liczba, którą áączysz z tekstem, wyraĪa jakąĞ kwotĊ, moĪesz uĪyü prostszej funkcji KWOTA. Funkcja ta nadaje liczbie format walutowy, zgodny z ustawieniami regionalnymi systemu.
Funkcja KWOTA ma dwa argumenty: formatowaną wartoĞü i liczbĊ miejsc po przecinku:
=B3&": "&KWOTA(C3;0)
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Skorowidz
A
agregacja danych, 125
algorytm wyszukiwania
binarnego, 113
amortyzacja
przyspieszona, 146
Ğrodków trwaáych, 144
analiza
statystyczna, 155
warunkowa, 83, 87
argumenty
funkcji, 25, 28
PMT, 139
PODAJ.POZYCJĉ, 108,
115
PRZESUNIĉCIE, 158
PV, 148
WYSZUKAJ, 108
obowiązkowe, 26
opcjonalne, 26
ASCII, 56, 100

B
báąd
#ADR!, 29
#ARG!, 29
#DZIEL/0!, 29, 40
#LICZBA!, 29
#N/D!, 29, 110, 158, 167
#NAZWA?, 29
#ZERO!, 29

C
ciągi znaków, 18
CLV, customer lifetime value, 135

czas, 61
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D
data
ostatniego dnia miesiąca, 71
páatnoĞci raty, 143
definiowanie nazwanych
zakresów, 30
dni wolne od pracy, 65
dodawanie godzin, 82
dzielenie danych na przedziaáy, 167

E
edycja formuáy, 19

F
format
juliaĔski daty, 69
wykáadniczy liczby, 122
formatowanie
dat, 189
liczb, 58
warunkowe, 141, 179
formuáa, 17
edycja, 19
nazwane zakresy komórek, 29
tablicowa, 122, 123
tryby przeliczania, 24
tworzenie, 17
umieszczanie podziaáu
wiersza, 56
uĪywane operatory, 19
zwracane báĊdy, 28
formuáy
biznesowe, 127
finansowe, 127
funkcja
ADR.POĝR, 86, 115, 117
CZAS, 82

CZĉSTOĝû, 173, 174
CZĉĝû.ROKU, 71
CZY.Bà, 101, 112
CZY.BàĄD, 112
CZY.BRAK, 112
DATA, 70, 72
DATA.RÓĩNICA, 62, 63,
68, 69
DB, 144
DDB, 144, 146
Dà, 44, 49
DNI.ROBOCZE, 26, 27, 64
DNI.ROBOCZE.NIESTAND,
64
DZIEē, 67
DZIEē.ROBOCZY.
NIESTAND, 65, 66
DZIEē.TYG, 68
DZIĝ, 61, 62, 93
EFEKTYWNA, 138
FRAGMENT.TEKSTU, 51–53
FV, 139
GODZINA, 79
ILE.LICZB, 45, 126
ILE.NIEPUSTYCH, 45, 118,
121
INDEKS, 108, 114–118, 121,
123
IRR, 152
JEĩELI, 41, 83–103
JEĩELI.BàĄD, 110, 112, 118
KOD, 100
KONWERTUJ, 45, 46
KWARTYL, 168, 171
KWARTYL.PRZEDZ.OTW,
170, 172
KWOTA, 60
LEWY, 25, 48, 50
LICZ.JEĩELI, 98, 103
LICZ.PUSTE, 45
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funkcja
LICZ.WARUNKI, 99, 104, 174
LITERY.MAàE, 49
LITERY.WIELKIE, 48, 49
LUB, 91
MAX, 25, 162
MAX.K, 26, 163
MEDIANA, 166
MIESIĄC, 67, 74
MIN, 25, 162
MIN.K, 123, 124, 163
MINUTA, 79
MODUà.LICZBY, 36, 44
NIE, 102
NOMINALNA, 138
NPV, 150, 151
NR.SER.OST.DN.MIES,
73–76
NUM.TYG, 68
OCZYĝû, 57
ORAZ, 87–90
PMT, 139
PODAJ.POZYCJĉ, 108,
112–118, 126, 164
PODSTAW, 50, 54
PORÓWNAJ, 124, 125
POZYCJA, 164, 165
POZYCJA.NAJW, 165
POZYCJA.ĝR, 165
PRAWY, 49, 51, 69
PRZESUNIĉCIE, 158, 159
PV, 148–151
REGLINX, 177, 178
ROK, 67
SEKUNDA, 79
SLN, 144, 145, 147
SUMA, 37, 38, 156
SUMA.ILOCZYNÓW,
95–101, 120, 125, 176
SUMA.JEĩELI, 91–102
SUMA.WARUNKÓW, 94–97,
100, 101, 104
SUMY.CZĉĝCIOWE, 126
SYD, 144
ĝREDNIA, 25, 166
ĝREDNIA.JEĩELI, 102
ĝREDNIA.WARUNKÓW,
103, 104
TEKST, 58, 59, 62
TERAZ, 26, 61
USUē.ZBĉDNE.ODSTĉPY, 50
VDB, 144–147
WIERSZ, 100, 120
WYBIERZ, 74, 75, 125, 126
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WYST.NAJCZĉĝCIEJ, 167
WYST.NAJCZĉĝCIEJ.TABL,
167
WYST.NAJCZĉĝCIEJ.WART,
167
WYSZUKAJ, 108, 121, 122
WYSZUKAJ.PIONOWO, 87,
105, 108, 113, 115, 122, 124
WYSZUKAJ.POZIOMO, 109,
115
XIRR, 153, 154
Z.WIELKIEJ.LITERY, 48, 53
ZAOKR, 41, 43
ZAOKR.DO.CAàK, 44
ZAOKR.DÓà, 42
ZAOKR.GÓRA, 42, 74, 81
ZAOKR.W.DÓà, 42, 43
ZAOKR.W.GÓRĉ, 42, 43
ZàĄCZ.TEKSTY, 48
ZNAJDħ, 52, 53, 101
ZNAK, 56, 57
funkcje, 24
bez argumentów, 26
warunkowe, 91
wyszukujące, 110
z argumentami, 26

H
harmonogram
amortyzacji, 144
amortyzacji przyspieszonej,
146
spáaty kredytu, 140, 142
hierarchia operatorów, 19

K
kalkulator spáaty kredytu, 139
klasyfikacja percentylowa, 191
kod ASCII, 56, 100
kody jednostek czasu, 63
komórki z wartoĞciami
logicznymi, 89
kompensacja sezonowoĞci
danych, 175
kreator Wstawianie funkcji, 27
kryterium, 93
kwartyle, 194

L
linia prosta, straight-line, 144
lista dni wolnych, 65

Ę
áączenie ciągów znaków, 47

M
metoda
liniowa amortyzacji, 144
rozstĊpu miĊdzykwartylowego,
171

N
nadawanie nazw zakresom, 30
narzut, 128
nawias
klamrowy, 123
kwadratowy, 27
nawiasy zagnieĪdĪone, 21
nazwane zakresy komórek, 29
nazwy wewnĊtrzne Excela, 30
nieregularne przyszáe przepáywy
pieniĊĪne, 153

O
obliczanie
amortyzacji, 144
bieĪącej sumy, 38
czĊĞci roku, 71
daty n-tego dnia tygodnia, 76
daty ostatniego dnia tygodnia,
77
kosztu wáasnego sprzedaĪy, 130
kwartaáu roku kalendarzowego,
73
kwartaáu roku obrotowego, 74
liczby dni, 63
liczby dni roboczych, 64
liczby lat i miesiĊcy, 68
mediany, 165
najczĊĞciej wystĊpującej
wartoĞci, 165
narzutu, 128
odchylenia procentowego, 34, 36
odstĊpu czasu, 79
oprocentowania efektywnego,
139
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procentowego zysku brutto, 127
procentowej realizacji celu, 33
progu rentownoĞci, 132
rozkáadu procentowego, 37
stopy zwrotu, 131
Ğredniej, 165
Ğredniej okresowej wartoĞci
klienta, 135
Ğredniej waĪonej, 155
wartoĞci bieĪącej, 149
wartoĞci bieĪącej inwestycji, 148
wartoĞci bieĪącej netto, 150, 152
warunkowe Ğredniej, 102, 103
wewnĊtrznej stopy zwrotu, 152
wieku, 62
wskaĨnika EBIT, 129
wskaĨnika EBITDA, 129
wskaĨnika odpáywu klientów,
134
wskaĨnika rotacji
pracowników, 136
zwrotu na kapitale wáasnym, 132
zysku brutto, 127
odchylenie procentowe, 34, 36
odczyt daty i czasu, 61
odpis amortyzacyjny, 144
odwoáania do komórek, 18, 21, 89
odwoáanie
bezwzglĊdne, 21, 22
bezwzglĊdne kolumnowe, 23
bezwzglĊdne wierszowe, 22
wzglĊdne, 21
zewnĊtrzne, 23
okno
Argumenty funkcji, 28
MenedĪer reguá formatowania
warunkowego, 184
Nowa nazwa, 30, 116
Nowa reguáa formatowania,
193, 195
Wstawianie funkcji, 27
okresowa wartoĞü klienta, 135
okreĞlanie
argumentów funkcji, 27
daty ostatniego dnia miesiąca, 71
miesiąca obrotowego, 75
operacje matematyczne, 33
operatory, 18–20, 93
oprocentowanie
efektywne, 137, 139
nominalne, 137
ostatni dzieĔ miesiąca, 71
oznaczenie czasu, 81, 82
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P
páatnoĞü, payment, 139
podziaá wiersza, 56
pole nazwy, 31
poprawiony raport, 111
portfel inwestycyjny, 155
procentowa realizacja celu, 33
procentowe zmienianie wartoĞci, 39
prognozowanie
danych, 175
trendu, 177
próg rentownoĞci, 132
przechwytywanie báĊdów, 40,
110, 112
przeliczanie
formuá, 24
oprocentowania, 137
przepáywy pieniĊĪne
dodatnie, 151
ujemne, 151
przetwarzanie
ciągów znaków, 50
tekstu, 47

R
rachunek zysków i strat, 129
raport finansowy, 128
remisy, 165
ROA, return on assets, 131
ROE, return on equity, 132
rozkáad
czĊstoĞci, 173
procentowy, 37
rozstĊp miĊdzykwartylowy, 195
rozszerzony, 171, 173

S
sprawdzanie
poprawnoĞci danych, 86
warunkowe, 86, 87
wielu warunków, 85
staáe, 18
stopa zwrotu z aktywów, 131
suma bieĪąca, 38
sumowanie
wartoĞci z przedziaáu, 95
warunkowe, 91–94
system 1900, 61
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ĳ
Ğrednia ruchoma, 157, 159

T
tabela, 116, 119
prawdy
dla funkcji LUB, 91
dla funkcji ORAZ, 89
wspóáczynników sezonowoĞci,
176
zamiany jednostek, 45
tekst, 47
formatowanie liczb, 58
áączenie, 47
podziaá wiersza, 56
usuwanie dziwnych znaków, 57
usuwanie odstĊpów, 49
wielkie litery, 48
wyodrĊbnianie fragmentów, 50
wyszukiwanie znaku, 51
zamiana ciągów znaków, 53
zliczanie okreĞlonych znaków,
55
trend, 177
TVM, time value of money, 148
tworzenie
formuá, 17
harmonogramu spáaty kredytu,
140, 142
listy dni, 65
listy dni roboczych, 66
rozkáadu czĊstoĞci, 173

U
ukrywanie báĊdów, 110
usuwanie
dziwnych znaków, 57
odstĊpów, 49

W
wartoĞci
logiczne, 89
statystycznie odstające, 194
wartoĞü
bieĪąca, present value, 148
bieĪąca inwestycji, 148
bieĪąca netto, net present
value, 150
FAàSZ, 83
pieniądza w czasie, 148
PRAWDA, 83
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warunek, 83
warunkowe sprawdzanie danych,
86
wewnĊtrzna stopa zwrotu,
internal rate of return, 152
wielka litera, 48
wprowadzanie
formuáy, 18
formuáy tablicowej, 123
wskaĨnik
CLV, 135, 136
EBIT, 129
EBITDA, 130
odpáywu klientów, 134, 135
ROA, 131
ROE, 132
rotacji pracowników, 136
wspóáczynnik
alfa, 160
sezonowoĞci, 176
wstawianie funkcji, 27
wygáadzanie
danych, 157
wykáadnicze, 160, 161
wykres, 158
wyodrĊbnianie
czĊĞci czasu, 78
czĊĞci daty, 67
fragmentów tekstu, 50
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wypeánianie liczb zerami, 57
wyróĪnianie
dat, 191
dat weekendów, 186
dni pomiĊdzy datami, 188
wartoĞci statystycznie
odstających, 194
warunkowe komórek, 179–184
wyszukiwanie
binarne, 113
danych, 105
najlepszego dopasowania, 112
wartoĞci, 87
dokáadnej, 105, 107
ekstremalnej, 161
k-tej, 162
n-tego wystąpienia, 122
na podstawie kryteriów, 119
odstających, 171
ostatniej w kolumnie, 121
w dwuwymiarowej tabeli,
117
w poziomie, 109
w róĪnych tabelach, 115
wystąpienia znaku, 53
z uwzglĊdnieniem wielkoĞci
znaków, 124
znaku, 51

wyznaczanie kwartyli danych, 168

Z
zagnieĪdĪanie funkcji, 85
zakresy komórek, 29, 101
zamiana
ciągów znaków, 53
jednostek, 45
liczby godzin, 81
zaokrąglanie
do cyfr znaczących, 41, 43
do groszy, 42
oznaczenia czasu, 80
zliczanie
okreĞlonych znaków, 55
wartoĞci, 44
warunkowe wartoĞci, 98, 99
zmiana formatu dat, 69
zmienne oprocentowanie, 142
znak
dolara, 184
równoĞci, 18
znaki nietypowe, 100
zwrot na kapitale wáasnym, 132
zysk brutto, 128
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