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Справочник за фомулите в MS Project 
 

В този справочник са поместени всички видове формули с техният синтаксис и 

кратки разяснения за използването им. 
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Оригиналното съдържание на английски език можете да откриете на сайта: 

https://support.office.com 

"Този документ представлява неофициален превод на документ, 

разпространяван свободно от английски език в помощ на говорещите 

български език. Всички права са на създателите на оргиналния документ 

на английски език."  
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Въведение във функциите на MS Project 

Когато се използва Microsoft Project, е възможно да липсват стойности, които са 

необходими за решаване на поставената задача. Формулите предоставят 

възможност да се пресметнат подобни стойности в полета от тип Custom Fields. 

Следващите примери илюстрират как може да се използват формулите с Custom 

Fields: 

 Когато се добавя към custom number field, следващата формула връща 

числова стойност, която показва броя на дните между настоящата дата и 

крайната дата на задачите в зададения план: 

DateDiff("d",NOW(),[Finish]) 

 Когато се добавя към custom text field, следващата формула връща следната 

стойност: "No baseline" („Липсва изходно ниво“), "Overbudget by 20% or more" 

(„Превишаване на бюджета с 20% или повече процента“), или "Under budget" 

(„В рамките на бюджета“): 

Switch(Len(CStr([Baseline Finish]))<3, "No baseline", ([Cost]+1)/ ([Baseline 

Cost]+1)>1.2,"Overbudget by 20% or more", ([Cost]+1)/([Baseline Cost]+1)>1, 

"Overbudget",True,"Under budget") 

 

Функцията CStr в горната формула работи само ако полето [Baseline Finish] е 

дефинирано. 
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Функции за конвертиране 

Asc (възходящ ред) 

Връща Integer (Цяло число), представляващо символния код, който си 

кореспондира с първия символ или буква в низа от символи (string). 

Синтаксис 

Asc( string ) 

string  Всеки валиден низов (стрингов) израз. 

CBool 

Задължава низовия израз да бъде в данни тип Boolean. 

Синтаксис 

CBool( expression ) 

expression  Всеки валиден стрингов или числен израз. 

CByte 

Задължава израза да бъде в данни тип Byte. 

Синтаксис 

CByte( expression ) 

expression  Всеки Integer от 0 до 255. 

CCur 

Задължава израза да бъде в данни тип Currency. 

Синтаксис 

CCur( expression ) 

expression  Всеки числен израз от -922,337,203,685,477.5808 до 

922,337,203,685,477.5807. 

CDate 

Задължава израза да бъде в данни тип Date. 

Синтаксис 

CDate( expression ) 

expression  Всеки валиден израз с данни. 

CDbl 
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Задължава израза да бъде в данни тип Double. 

Синтаксис 

CDbl( expression ) 

expression  Всеки числен израз от -1.79769313486232E308 до -4.94065645841247E-

324 за отрицателни стойности; от 4.94065645841247E-324 до 1.79769313486232E308 

за положителни стойности. 

CDec 

Задължава израза да бъде в данни тип Decimal. 

Синтаксис 

CDec( expression ) 

expression  Всеки числен израз от +/-79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 за zero-

scaled numbers, които са числа без десетичен знак след запетаята. За числа с 28 

позиции след десетичната запетая, обхватът е +/-

7.9228162514264337593543950335. Най-малкото възможно число, различно от 

нула, е 0.0000000000000000000000000001. 

Chr 

Връща String, който съдържа знака, свързан със специфичения символен код. 

Синтаксис 

Chr( charcode ) 

charcode  Данни тип Long, които идентифицират символ. 

CInt 

Задължава израза да бъде в данни тип Integer. 

Синтаксис 

CInt( expression ) 

expression  Всеки числен израз от -32,768 to 32,767; дробите се закръглят. 

CLng 

Задължава израза да бъде в данни тип Long. 

Синтаксис 

CLng( expression ) 

expression  Всеки числен израз от -2,147,483,648 до 2,147,483,647; дробите се 

закръглят. 
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CSng 

Задължава израза да бъде в данни тип Single. 

Синтаксис 

CSng( expression ) 

expression  Всеки числен израз от -3.402823E38 до -1.401298E-45 за отрицателни 

стойности; от 1.401298E-45 до 3.402823E38 за положителни стойности. 

CStr 

Задължава израза да бъде в данни тип  String. 

Синтаксис 

CStr( expression ) 

expression  Всеки валиден низ от символи или числен израз. 

CVar 

Задължава израза да бъде в данни тип  Variant. 

Синтаксис 

CVar( expression ) 

expression  Същият диапазон като при Double за числови изрази. Същият диапазон 

канто при String за не-числови изрази. 

DateSerial 

Декларира данни тип Variant (Date) за конкретна година, месец и ден. 

Синтаксис 

DateSerial( year, month, day ) 

year  Задължителен; Integer. Число между 100 и 9999, включително, или числов 

израз. 

month  Задължителен; Integer. Всеки числен израз. 

day  Задължителен; Integer. Всеки числен израз. 

DateValue 

Декларира данни тип Variant (Date). 

Синтаксис 

DateValue( date ) 
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date  Задължителен; обикновено е низов символ, представящ дата от 1 Януари, 100 

до 31 Декември, 9999. Все пак, date може също така да бъде всеки израз, 

представящ дата, време или и двете, в този обхват. 

Day 

Декларира данни тип Variant (Integer), задаващи цяло число между 1 и 31, 

включително, като представя деня от месеца. 

Синтаксис 

Day( date) 

date  Задължителен; всички данни тип Variant, числов израз или израз с низ от 

символи,или всяка комбинация, която представя дата. 

Ако date съдържа Null, Null се извежда. 

Hex 

Декларира данни тип String , представящи числото в шестнадесетичен формат. 

Синтаксис 

Hex( number ) 

number  Задължителен; всеки валиден низ от символи или числов израз. 

Hour 

Декларира данни тип Variant (Integer), задаващи цяло число между 0 и 23, 

включително, като представя часа от деня. 

Синтаксис 

Hour( time ) 

time  Задължителен; всеки Variant, числов или низов израз, или всяка комбинация, 

която представя време. Ако time съдържа Null, Null се извежда. 

Minute 

Декларира данни тип  Variant (Integer) , задаващи цяло число между 0 и 59, 

включително, като представя минутата от часа. 

Синтаксис 

Minute( time ) 

time  Задължителен; всеки Variant, числов или низов израз, или всяка комбинация, 

която изразява време. Ако time съдържа Null, Null се извежда. 

Month 
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Декларира данни тип  Variant (Integer) , задаващи цяло число между 1 и 12, 

включително, като представя месеца от годината.  

Синтаксис 

Month( date) 

date  Задължителен; всеки Variant, числов или низов израз, или всяка комбинация, 

която изразява време. Ако date съдържа Null, Null се извежда. 

Oct 

Декларира данни тип Variant (String) ,представящи осмичната стойност на число. 

Синтаксис 

Oct( number ) 

number  Задължителен; всеки валиден низов или числов израз. 

ProjDateConv 

Превръща стойността в дата. 

Синтаксис 

ProjDateConv( expression, dateformat ) 

expression  Задължителен; Variant. Изразът се превръща в дата. 

dateformat  Избирателен; Long. Форматът на датата по подразбиране 

е pjDateDefault, но може да се замести с някоя от следващите константи 

pjDateFormat (прилага формат на датата: 9/25/07 в 12:33 P.M.): 

 pjDateDefault: Формат по подразбиране. Задава се на таба View в диалоговия 

прозорец Options ( меню Tools ). 

 pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM: 9/25/07 12:33 PM 

 pjDate_mm_dd_yy: 9/25/07 

 pjDate_mm_dd_yyyy: 9/25/2007 

 pjDate_mmmm_dd_yyyy_hh_mmAM: September 25, 2007 12:33 PM 

 pjDate_mmmm_dd_yyyy: September 25, 2007 

 pjDate_mmm_dd_hh_mmAM: Sep 25 12:33 PM 

 pjDate_mmm_dd_yyy: Sep 25, '07 

 pjDate_mmmm_dd: September 25 

 pjDate_mmm_dd: Sep 25 
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 pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM: Tue 9/25/07 12:33 PM 

 pjDate_ddd_mm_dd_yy: Tue 9/25/07 

 pjDate_ddd_mmm_dd_yyy: Tue Sep 25, '07 

 pjDate_ddd_hh_mmAM: Tue 12:33 PM 

 pjDate_mm_dd: 9/25 

 pjDate_dd: 25 

 pjDate_hh_mmAM: 12:33 PM 

 pjDate_ddd_mmm_dd: Tue Sep 25 

 pjDate_ddd_mm_dd: Tue 9/25 

 pjDate_ddd_dd: Tue 25 

 pjDate_Www_dd: W40/2 

 pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM: W40/2/07 12:33 PM 

ProjDurConv 

Превръща израз към стойност с продължителност в конкретизирани единици. 

Синтаксис 

ProjDurConv( expression, durationunits ) 

expression  Задължителен; Variant. Изразът се превръща в продължителен. 

durationunits  Избирателен; Long. Единици, показващи продължителност. 

Ако durationunits не е конкретизирано, стойността по подразбиране е типът от 

единици, зададени в опцията Duration is entered in (Продължителността е 

въведена в) на таба Schedule от диалоговия прозорец Options (меню Tools).  

 durationunits може да бъде една от следните pjFormatUnit константи: 

 pjMinutes: pjElapsedMinutes 

 pjHours: pjElapsedHours 

 pjDays: pjElapsedDays 

 pjWeeks: pjElapsedWeeks 

 pjMonths: pjElapsedMonths 

 pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated 

 pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated 
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 pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated 

 pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated 

 pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated 

Second 

Декларира данни тип Variant (Integer), задаващи цяло число между 0 и 59, 

включително, като представя секундата от минутата. 

Синтаксис 

Second( time ) 

time  Задължителен; всеки Variant, числов или низов израз, или всяка комбинация, 

която изразява време. Ако time съдържа Null, Null се извежда. 

Str 

Декларира данни тип  Variant (String), представящи число. 

Синтаксис 

Str( number ) 

number  Задължителен; Long , съдържащ всеки валиден числов израз. 

StrConv 

Декларира данни тип Variant (String) превърнат като конкретизиран. 

Синтаксис 

StrConv( string, conversion, LCID ) 

string  Задължителен; низовият израз се конвертира. 

conversion  Задължителен; Integer. Сумата на стойностите, представящи типа на 

изпълняваната конверсия. 

LCID  Избирателен;  LocaleID, ако е различен от системния LocaleID. (Системният 

LocaleID е по подразбиране.) 

TimeSerial 

Декларира данни тип Variant (Date), съдържащи времето за конкретните час, 

минута и секунда. 

Синтаксис 

TimeSerial( hour, minute, second ) 
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hour  Задължителен; Variant (Integer). Число между 0 (12:00 A.M. – след полунощ) и 

23 (11:00 P.M. – преди полунощ), включително, или числен израз. 

minute  Задължителен; Variant (Integer). Всеки числен израз. 

second  Задължителен; Variant (Integer). Всеки числен израз. 

TimeValue 

Декларира данни тип Variant (Date) , съдържащи времето. 

Синтаксис 

TimeValue (time) 

time  Задължителен; обикновено е низ от символи, представящ времето от 0:00:00 

(12:00:00 A.M.) до 23:59:59 (11:59:59 P.M.), включително. Обаче, time също може да 

бъде всеки израз, представящ време в показания обхват. 

Ако time съдържа Null,Null се извежда. 

Val 

Декларира числата, съдържащи се в стринга (низ от символи). Като числена 

стойност за подходящ тип. 

Синтаксис 

Val( string ) 

string  Задължителен; всеки валиден стрингов израз. 

Weekday 

Декларира данни тип  Variant (Integer) , съдържащи цяло число, което представя 

деня от седмицата.  

Синтаксис 

Weekday( date[, firstdayofweek] ) 

date  Задължителен; Variant, числов или стрингов израз, или всякакъв вид 

комбинация, която показва дата.  Ако date съдържа Null, Null се извежда. 

firstdayofweek  Избирателен; константа, която конкретизира първия ден от 

седмицата. Ако не е конкретизирана, за такъв ден се приема неделя. 

Year 

Декларира данни тип Variant (Integer) , съдържащищи цяло число, което представя 

годината. 

Синтаксис 
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Year( date ) 

date  Задължителен; всеки Variant, числов или стрингов израз, или всяка 

комбинация, която представя дата. Ако date съдържа Null, Null се извежда. 
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Функции Дата/Час  

CDate 

Задължава израза да бъде в данни тип Date. 

Синтаксис 

CDate( expression ) 

expression  Всеки валиден израз. 

Date 

Декларира данни тип Variant (Date), съдържащи настоящата системна дата. 

Синтаксис 

Date 

DateAdd 

Декларира данни тип Variant (Date), съдържащи дата, към която конкретизиран 

времеви интервал е добавен. 

Синтаксис 

DateAdd( interval, number, date ) 

interval  Задължителен; Стрингов израз, представляващ интервала от време, който е 

желан да бъде добавен, също като „м“ или „д“ . 

number  Задължителен; числов израз, който е числото от интервалите, които се 

желае да се добавят. Може да бъде положително (за да вземе датите от бъдещето) 

или отрицателно (за да вземе датите от миналото) число. 

date  Задължителен; Variant (Date) или литерал, представящ дата, към която 

интервалът е добавен.  

DateDiff 

Декларира данни тип  Variant (Long) , конкретизиращи числото от времевия 

интервал между две конкретизирани дати. 

Синтаксис 

DateDiff( interval, date1, date2[, firstdayofweek[, firstweekofyear]] ) 

interval  Задължителен; стрингов израз, представляващ интервалът от време, който 

се използва за изчисляване на разликата между date1 и date2. 
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date1, date2  Задължителен; Variant (Date). Две дати, които са искани за 

изчисляване. 

firstdayofweek  Избирателен; константа, която конкретизира първия ден от 

седмицата. Ако не е посочен, за такъв ден се приема неделя. 

firstweekofyear  Избирателен; константа, която конкретизира първия ден от 

седмицата. Ако не е посочена, за първа седмица се приема да бъде седмицата, в 

която 1 януари се появява. 

DatePart 

Декларира данни тип  Variant (Integer), съдържащи конкретизирана част от дадена 

дата.  

Синтаксис 

DatePart( interval, date[, firstdayofweek[, firstweekofyear]] ) 

interval  Задължителен; стрингов израз, който е интервалът от време, желан да се 

декларира.  

date  Задължителен; Variant (Date) стойност, която е желана да се оцени. 

firstdayofweek  Избирателен; константа, която конкретизира първия ден от 

седмицата. Ако не е посочен, за такъв ден се приема неделя. 

 firstweekofyear  Избирателен; константа, която конкретизира първата седмица от 

годината. Ако не е посочена, за първа седмица се приема да бъде седмицата, в 

която 1 януари се появява. 

DateSerial 

Декларира данни тип Variant (Date) за конкретни година, месец и ден.  

Синтаксис 

DateSerial( year, month, day ) 

year  Задължителен; Integer. Число между 100 и 9999, включително, или числов 

израз. 

month  Задължителен; Integer. Всеки числов израз. 

day  Задължителен; Integer. Всеки числов израз. 

DateValue 

Декларира данни тип  Variant (Date). 

Синтаксис 

DateValue( date) 
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date  Задължителен; обикновено е числов израз, представящ дата от 1 януари, 100 

до 31 декември, 9999. Обаче, date може също да бъде всеки израз, който да 

представя дата, време или и двете, в тази област.  

Day 

Декларира данни тип Variant (Integer), конкретизиращи цяло число между 1 и 31, 

включително, представляващи деня от месеца.   

Синтаксис 

Day( date) 

date  Задължителен; всеки Variant, числов или низов израз, или всяка комбинация, 

която може да представлява дата. Ако date съдържа Null, Null се извежда. 

Hour 

Декларира данни тип  Variant (Integer) , конкретизиращи цяло число между 0 и 23, 

включително, които представляват часа от деня.  

Синтаксис 

Hour( time ) 

time  Задължителен; всеки Variant, числов или стрингов израз или всяка 

комбинация, която представя време. Ако time съдържа Null, Null се извежда. 

IsDate 

Декларира данни тип Boolean стойност, индикираща кога даден израз може да 

бъде превърнат в дата.  

Синтаксис 

IsDate( expression ) 

expression  Задължителен; всеки Variant, съдържащ израз за дата или стрингов 

израз, разпознаваеми като дата или време.  

Minute 

Декларира данни тип  Variant (Integer), конкретизиращи цяло число между 0 и 59, 

включително, като представят минутата от часа.  

Синтаксис 

Minute( time) 

time  Задължителен; всеки Variant, числов или стрингов израз, или всяка 

комбинация, която представя време. Ако time съдържа Null, Null се извежда. 

Month 
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Декларира данни тип Variant (Integer), конкретизиращи цяло число между 1 и 12, 

включително, представящи месеца от годината.  

Синтаксис 

Month( date) 

date  Задължителен; всеки Variant, числов или стрингов израз, или всяка 

комбинация, която представя време. Ако date съдържа Null, Null се извежда. 

Now 

Декларира данни тип Variant (Date), конкретизиращи настоящата дата и час спрямо 

системните дата и час на използвания компютър.  

Синтаксис 

Now  

ProjDateAdd 

Добавя продължителност към дата, за да върне нова дата.  

Синтаксис 

ProjDateAdd( date, duration, calendar ) 

date  Задължителен; Variant. Първоначалната дата, към която duration се добавя. 

duration  Задължителен; Variant. Продължителността се добавя към date. 

calendar  Избирателен; String. Календарът, който се използва, когато се извежда 

нова дата. Ако calendar не е конкретизиран, по подразбиране за настоящия ресурс 

се приема ресурсният календар или за настоящата задача се взима календарът за 

задачите, а ако той липсва, се ползва стандартният календар. За Project Server, 

стандартният календар ще се използва, независимо кой календар е посочен в 

стринга calendar. Когато се използва тази функция във формула, създадена в Project 

Web App и се сравнява с него със същата формула, създадена в Project Professional, 

трябва да се тества, за да се подсигурят желаните крайни резултати.  

ЗАБЕЛЕЖКА  За да се извадят седем дни от конкретна дата, следващата формула 

работи успешно с Project Professional 2010: ProjDateAdd("9/24/2010", "-7d"). Обаче, 

когато се използва същата формула в Project Server 2010, резултатът е 9/24/2010, а 

не 9/17/2010. За формули, които работят пълноценно за Project Professional 2010 и 

Project Server 2010, трябва да се избягват отрицателните параметри за функциите на 

ProjDateAdd и ProjDateSub. 

ProjDateConv 

Превръща стойност в дата. 
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Синтаксис 

ProjDateConv(expression, dateformat) 

expression  Задължителен; Variant. Изразът се превръща в дата. 

dateformat  Избирателен; Long. Форматът на датата по подразбиране 

е pjDateDefault, но може да се замести със следните константи от pjDateFormat 

(прилага формат на дата 9/25/07 в 12:33 P.M.): 

 pjDateDefault: Формат по подразбиране. Настройва се от таба View в 

диалоговия прозорец Options  (меню Tools). 

 pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM: 9/25/07 12:33 PM 

 pjDate_mm_dd_yy: 9/25/07 

 pjDate_mm_dd_yyyy: 9/25/2007 

 pjDate_mmmm_dd_yyyy_hh_mmAM: September 25, 2007 12:33 PM 

 pjDate_mmmm_dd_yyyy: September 25, 2007 

 pjDate_mmm_dd_hh_mmAM: Sep 25 12:33 PM 

 pjDate_mmm_dd_yyy: Sep 25, '07 

 pjDate_mmmm_dd: September 25 

 pjDate_mmm_dd: Sep 25 

 pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM: Tue 9/25/07 12:33 PM 

 pjDate_ddd_mm_dd_yy: Tue 9/25/03 

 pjDate_ddd_mmm_dd_yyy: Tue Sep 25, '07 

 pjDate_ddd_hh_mmAM: Tue 12:33 PM 

 pjDate_mm_dd: 9/25 

 pjDate_dd: 25 

 pjDate_hh_mmAM: 12:33 PM 

 pjDate_ddd_mmm_dd: Tue Sep 25 

 pjDate_ddd_mm_dd: Tue 9/25 

 pjDate_ddd_dd: Tue 25 

 pjDate_Www_dd: W40/2 

 pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM: W40/2/07 12:33 PM 
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ProjDateDiff 

Декларира продължителността между две дати в минути. 

Синтаксис 

ProjDateDiff( date1, date2, calendar ) 

date1  Задължителен; Variant. Датата, използвана за начало на времетраенето. 

date2  Задължителен; Variant. Датата, използвана за край на времетраенето. 

calendar  Избирателен; String. Календарът, който се използва за изчисляване на 

дата. Ако calendar не е конкретизиран, по подразбиране за настоящ ресурс се 

използва ресурсният календар или този за настоящите задачи  (или стандартнят 

календар, ако липсва такъв за  задачите). За Project Server, стандартният календар 

се използва, независимо кой календар е посочен в стринга calendar. Когато се 

използва тази функция във формула, съзададена в Project Web App и се сравнява 

със същата формула, създадена в Project Professional, трябва да бъде изпробвана, за 

да се гарантират желаните крайни резултати.  

ProjDateSub 

Декларира дата, която предхожда друга дата с конкретизирано времетраене.  

Синтаксис 

ProjDateSub( date, duration, calendar ) 

date  Задължителен; Variant. Първоначалната дата, от коята duration 

(продължителност) се взима. 

duration  Задължителен; Variant. Времетраенето, което се взима от date (дата). 

calendar  Избирателен; String. Календарът, който се използва за изчисляване на 

разлики в датите. Ако calendar не е посочен, по подразбиране за настоящ ресурс се 

използва ресурсният календар или този за настоящите задачи (или стандартнят 

календар, ако липсва такъв за  задачите). За Project Server, стандартният календар 

се използва, независимо кой календар е посочен в стринга calendar. Когато се 

използва тази функция във формула, съзададена в Project Web App и се сравнява 

със същата формула, създадена в Project Professional, трябва да бъде изпробвана, за 

да се гарантират желаните крайни резултати.  

ЗАБЕЛЕЖКА    За да се извадят седем дни от конкретна дата, следващата формула 

работи успешно с Project Professional 2010: ProjDateAdd("9/24/2010", "-7d"). Обаче, 

когато се използва същата формула в Project Server 2010, резултатът е 9/24/2010, а 

не 9/17/2010. За формули, които работят последователно Project Professional 2010 и 

Project Server 2010, трябва да се избягват отрицателните параметри за функциите 

ProjDateAdd и ProjDateSub. 
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ProjDateValue 

Декларира стойността на датата от даден израз.  

Синтаксис 

ProjDateValue( expression ) 

expression  Задължителен; Variant. Изразът се представя като дата. 

ProjDurConv 

Превръща израза в стойност с времетраене в конкретизирани единици.  

Синтаксис 

ProjDurConv( expression, durationunits ) 

expression  Задължителен; Variant. Изразът се превръща във времетраене. 

durationunits  избирателен; Long. Единиците, използвани да представят 

времетраене. Ако durationunits не е конкретизиран, стойността по подразбиране са 

видът единици, които са конкретизирани в опцията Duration is entered in 

(Продължителността е въведена в) в таба Schedule на диалоговия 

прозорец Options  (меню Tools). durationunits може да бъде една от следните 

константи pjFormatUnit: 

 pjMinutes: pjElapsedMinutes 

 pjHours: pjElapsedHours 

 pjDays: pjElapsedDays 

 pjWeeks: pjElapsedWeeks 

 pjMonths: pjElapsedMonths 

 pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated 

 pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated 

 pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated 

 pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated 

 pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated 

ProjDurValue 

Декларира броя на минутите във времетраенето. 

Синтаксис 

ProjDurValue (duration) 
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duration  Задължителен; Variant. Времетраенето може да бъде представено в 

минути. 

Second 

Декларира данни тип Variant (Integer), конкретизиращи цяло число между 0 и 59, 

включително, които представят секундата от минутата.  

Синтаксис 

Second (time) 

time  Задължителен; всеки Variant, числов или стрингов израз, или всяка 

комбинация, която представя време. Ако time съдържа Null, Null се извежда. 

Time 

Декларира данни тип  Variant (Date), индикиращи настоящия системен час/ време. 

Синтаксис 

Time  

Timer 

Декларира данни тип Single , представящи броя на секундите, изминали от полунощ 

до сега. 

Синтаксис 

Timer 

TimeSerial 

Декларира данни тип  Variant (Date) , съдържащи времето за конкретен час, минута 

и секунда.  

Синтаксис 

TimeSerial (hour, minute, second) 

hour  Задължителен; Variant (Integer). Число между 0 (12:00 A.M.) и 23 (11:00 P.M.), 

включително, или числов израз. 

minute  Задължителен; Variant (Integer). Всеки числов израз. 

second  Задължителен; Variant (Integer). Всеки числов израз. 

TimeValue 

Декларира данни тип  Variant (Date), съдържащи времето. 

Синтаксис 
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TimeValue( time) 

time  Задължителен; обикновено е стрингов израз, представящ времето от 0:00:00 

(12:00:00 A.M.) до 23:59:59 (11:59:59 P.M.), включително. Обаче, time също може да 

бъде всеки израз, представящ време в този обхват. Ако time съдържа Null,Null се 

извежда. 

Weekday 

Декларира данни тип  Variant (Integer), съдържащи цяло число, което представя 

деня от седмицата.  

Синтаксис 

Weekday( date[, firstdayofweek] ) 

date  Задължителен; Variant, числов или низов израз, или всяка комбинация, която 

представя дата. Ако date съдържа Null, Null се извежда. 

firstdayofweek  Избирателен; константа, която конкретизира първия ден от 

седмицата. Ако не е конкретизиран, за такъв ден се приема неделя. 

Year 

Декларира данни тип Variant (Integer), съдържащи цяло число, което представя 

годината.  

Синтаксис 

Year( date) 

date Задължителен; всеки Variant, числов или стрингов израз, или всяка 

комбинация, представяща дата. Ако date съдържа Null, Null се извежда. 
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Основни функции 

Choose 

Избира и извежда стойност от списъка с аргументи.  

Синтаксис 

Choose( index, choice-1[, choice-2, ... [, choice-n]]) 

index  Задължителен; числов израз или поле, които имат за резултат стойност 

между 1 и наличните числата за възможен избор. 

choice  Задължителен; Variant израз, съдържащ един от възможните варианти.  

IIf 

Извежда едната от двете части, зависещи от изчисляването на израза.  

Синтаксис 

IIf (expr, truepart, falsepart) 

expr  Задължителен; Variant израз, който да се изчисли. 

truepart  Задължителен; стойност или израз за извеждане, ако отговарят на израза с 

True. 

falsepart  Задължителен; стойност или израз за извеждане, ако отговарят на израза 

с False. 

IsNumeric 

Извежда стойност тип Boolean, индикираща дали изразът може да бъде приет като 

число. 

Синтаксис 

IsNumeric (expression) 

expression  Задължителен; Variant , съдържащ числов или стрингов израз. 

IsNull 

Извежда стойност тип Boolean, която индикира дали изразът съдържа невалидни 

данни (Null). 

Синтаксис 

IsNull (expression) 

expression  Задължителен; Variant, съдържащ числов или стрингов израз. 
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Switch 

Оценява списъка с изрази и извежда Variant стойност или израз, който се асоцира с 

първия израз от списъка и е True. 

Синтаксис 

Switch( expr-1, value-1[, expr-2, value-2, ... [, expr-n,value-n]] ) 
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Математически функции 

Abs 

Извежда стойност от същия тип, в който е въведена , конкретизирайки 

абсолютната стойност на дадено число. Syntax 

Abs (number) 

number  Задължителен; всеки валиден числов израз. 

Ако number съдържа Null, Null се извежда; Ако е неинициализирано число, се 

извежда нула.  

Atn 

Извежда данни тип Double , конкретизиращи допирателната по тангенс на дадено 

число.  

Синтаксис 

Atn (number) 

number  Задължителен; Double или всеки валиден числов израз. 

Cos 

Извежда данни тип Double , конкретизиращи косинуса на даден ъгъл.  

Синтаксис 

Cos (number) 

number  Задължителен; Double или всеки валиден числов израз, който представя 

ъгъла в радианите.   

Exp 

Извежда данни тип Double , конкретизиращи e (базата на натуралния логаритъм) 

повдигнат на степен. 

Синтаксис 

Exp (number) 

number  Задължителен; Double или всеки валиден числов израз. 

Fix 

Извежда цялата част, без остатък, на дадено число. Ако числото е отрицателно, 

извежда първата отрицателна цяла част, равна на или по-голяма от това число 

(number). 
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Синтаксис 

Fix (number) 

number  Задължителен; Double или всеки валиден числов израз. 

Ако number съдържа Null, Null се извежда. 

Int 

Извежда цялата част, без остатък, на дадено число. Ако number е отрицателно, 

извежда първата отрицателна цяла част, равна на или по-голяма от това число 

(number). 

Синтаксис 

Int (number) 

number  Задължителен; Double или всеки валиден числов израз. 

Ако number съдържа Null, Null се извежда. 

Log 

Извежда данни тип Double , конкретизиращи натуралния логаритъм на дадено 

число. 

Синтаксис 

Log (number) 

number  Задължителен; Double или всеки валиден числов израз по-голям от нула. 

Rnd 

Извежда данни тип Single , съдържащи случайно число. 

Синтаксис 

Rnd (number) 

number  Задължителен; Single или всеки валиден числов израз. 

Sgn 

Извежда данни тип Variant (Integer), индикиращи знака на дадено число. 

Синтаксис 

Sgn (number) 

number  Задължителен; всеки валиден числов израз. 

Извежда стойности както следва: 

 Ако числото е по-голямо от нула, Sgn извежда 1. 
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 Ако числото е равно на нула, Sgn извежда 0. 

 Ако числото е по-малко от нула, Sgn извежда -1. 

Sin 

Извежда данни тип Double , конкретизиращи синуса на даден ъгъл.  

Синтаксис 

Sin (number) 

number  Задължителен; Double или всеки валиден числов израз, който представя 

ъгъла в радианите.   

Sqr 

Извежда данни тип Double, конкретизиращи корен квадратен на дадено число.  

Синтаксис 

Sqr (number) 

number  Задължителен; Double или всеки валиден числов израз, равен на или по-

голям от нула. 

Tan 

Извежда данни тип Double, конкретизиращи тангенса на даден ъгъл. 

Синтаксис 

Tan (number) 

number  Задължителен; Double или всеки валиден числов израз, изразяващ даден 

ъгъл в радиани. 
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Текстови функции 

Asc 

Извежда данни тип  Integer , представляващи кода на символа, който кореспондира 

с първия знак на даден стринг.  

Синтаксис 

Asc( string ) 

String  Всеки валиден стрингов израз. 

Chr 

Извежда данни тип String , съдържащи знака, който се асоцира с конкретен код на 

символа.   

Синтаксис 

Chr (charcode) 

charcode   Long , който идентифицира писмения символ. 

Format 

Извежда данни тип  Variant (String), съдържащи израз, който се форматира според 

инструкциите, зададени във формата на израза.  

Синтаксис 

Format( expression[, format[, firstdayofweek[, firstweekofyear]]] ) 

expression  Задължителен; всеки валиден израз. 

format  Избирателен; с валидно име или определен от потребителя формат на 

израза. 

firstdayofweek  Избирателен;  Constant конкретизира първия ден от седмицата. 

firstweekofyear  Избирателен; Constant конкретизира първата седмица от годината. 

Instr 

Извежда данни тип  Variant (Long), конкретизиращи позицията на първото 

появяване на един стринг в друг.  

Синтаксис 

Instr( [start, ]string1, string2[, compare] ) 

start  Избирателен; числов израз, който задава началната позиция за всяко търсене. 

Ако е пропуснато, търсенето започва от първата символна позиция. 



28 
 

Ако start съдържа Null, се появява грешка. Аргументът start се изисква, 

ако compare (сравни) е конкретизирано. 

string1  Задължителен; търсеният стрингов израз. 

string2  Задължителен; търсещият стрингов израз. 

compare  Избирателен; уточнява типа на стринговото сравнение. Ако compare е Null, 

се появява грешка. Ако compare е пропуснато, 

настройката Optioncompare определя типа на сравнението. 

LCase 

Извежда данни тип  String , които са били променени към малки букви. 

Синтаксис 

LCase (string) 

string   Задължителен; всеки валиден стрингов израз. 

Ако string съдържа Null, Null се извежда. 

Left 

Извежда данни тип Variant (String), съдържащи конкретен брой символи от лявата 

страна на даден стринг.   

Синтаксис 

Left (string, length) 

string  Задължителен. Стрингов израз, чрез който се извеждат лявостоящите 

символи. Ако string съдържа Null, Null се извежда. 

length  Задължителен; Variant (Long). Числов израз, индикиращ колко точно 

символи трябва да се изведат. Ако е 0, стринг с нулева дължина ("") се извежда. Ако 

е по-голям или равен на броя символи в string, целият стринг се извежда. 

Len 

Извежда данни тип Long , съдържащи броя на символите в стринг или броят на 

байтовете, необходими да се запазят в дадена променлива. 

Синтаксис 

Len (string, varname) 

string  Всеки валиден стрингов израз. Ако string съдържа Null, Null се извежда. 

varname  Всяко валидно име на променлива. Ако varname съдържа Null, Null се 

извежда. Ако varname е Variant, Len го разглежда като String и винаги връща броя 

на символите, които съдържа.  
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LTrim 

Извежда данни тип Variant (String), съдържащи копие на конкретен стринг без 

водещо пространство.  

Синтаксис 

LTrim (string) 

string  Задължителен; всеки валиден стрингов израз. Ако string съдържа Null, Null се 

извежда. 

Mid 

Извежда данни тип  Variant (String), съдържащи конкретния брой символи от даден 

стринг.  

Синтаксис 

Mid (string, start[, length]) 

string  Задължителен; стрингов израз, чрез който се връщат символите.  

Ако string съдържа Null, Null се извежда. 

start  Задължителен; Long. Позиция на символа в string , в която частта за взимане 

започва. Ако start е по-голям от броя на символите в string, Mid извевжда стринг с 

нулева дължина (""). 

length  Избирателен; Variant (Long). Броят на символите за връщане. Ако е 

пропуснат или ако са по-малко от length, символите в текста (включително символа 

в началото (start)), всички символи от позиция start до края на стринга, се извеждат. 

Right Извежда данни тип  Variant (String), съдържащи конкретен брой символи от 

дясната страна на даден стринг.  

Синтаксис 

Right (string, length) 

string  Задължителен; стрингов израз, чрез който дясностоящите символи се 

извеждат. Ако string съдържа Null, Null се извежда. 

length  Задължителен; Variant (Long). Числов израз, индикиращ колко на брой 

символи да се изведат. Ако са 0, стринг с нулева дължина ("") се извежда. Ако са 

равни на или по-големи от броя на символите в string, целият стринг се извежда. 

RTrim 

Извежда данни тип  Variant (String), съдържащи копие на конкретен стринг без 

празни пространства.  

Синтаксис 
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RTrim (string) 

string  Задължителен; всеки валиден стрингов израз. Ако string съдържа Null, Null се 

извежда. 

Space 

Извежда данни тип Variant (String), съдържащи конкретния брой на пространствата.  

Синтаксис 

Space (number) 

number  Задължителен; желаният брой на пространствата в даден стринг. 

StrComp 

Извежда данни тип Variant (Integer), индикиращи резултата от сравнение между 

стрингове.  

Синтаксис 

StrComp ( string1, string2[, compare] ) 

string1  Задължителен; всеки валиден стрингов израз. 

string2  Задължителен; всеки валиден стрингов израз. 

compare  Избирателен; конкретизира типа на сравняване между стринговете. Ако 

аргументът compare (сравни) е Null, се появява грешка. 

StrConv 

Извежда данни тип  Variant (String), превърнати в конкретни. 

Синтаксис 

StrConv (string, conversion, LCID) 

string  Задължителен; стрингов израз за превръщане. 

conversion  Задължителен; Integer. Сумата на стойностите, конкретизиращи типа на 

предстоящото превръщане за изпълнение.  

LCID  Избирателен;  LocaleID, ако се различава от системния LocaleID. (Системният 

LocaleID е по подразбиране.) 

String 

Извежда данни тип  Variant (String), съдържащи повтарящ се символен стринг с 

конкретизирана дължина.  

Синтаксис 
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String (number, character) 

number  Задължителен; Long. Дължината на изведения стринг. 

Ако number съдържа Null, Null се извежда. 

character  Задължителен; Variant. Символен код, конкретизиращ символния или 

стринговия израз, чийто първи символ е използван, за да се изгради изведеният 

стринг. Ако character съдържа Null, Null се извежда. 

Trim 

Извежда данни тип Variant (String), съдържащи копие на конкретизиран стринг без 

определени или празни пространства.  

Синтаксис 

Trim (string) 

string  Задължителен; всеки валиден стрингов израз. Ако string съдържа Null, Null се 

извежда. 

UCase 

Извежда данни тип  Variant (String), съдържащи конкретния стринг, превърнат с цел 

да се употребяват главни букви.  

Синтаксис 

UCase (string) 

string  Задължителен; всеки валиден стрингов израз. Ако string съдържа Null, Null се 

извежда. 


