
Функции и оператори използвани в заявките в  

Microsoft Access 

В системите за управление на бази от данни има стандартен набор от функции, 
които се използват при SQL изразите. В Microsoft Access има вградени няколко 
десетки функции, разделени в групи 

Функциите се разделят в няколко тематични групи: 
Функциите за управление: IIf(), Switch(), Choose() 
Функциите за преобразуване: Asc(), Chr(), Day(), FormatDateTime(), 

FormatNumber(), Str(), Val(). 
Функциите за дата и час: Date(), Minute(), Month(), MonthName(), 

Now(), Second(), Time(), TimeValue(), Weekday(), 
WeekdayName(), Year(), DateAdd().  

Функциите за проверка: IsEmpty(), IsNull(), IsNumeric(). 
Математическите функции: Mod, Abs(), DateValue(), Exp(), Log(), 

Rnd(), Round(). 
SQL функции: Max(), Min(), Avg(). 
Текстовите функции: &, InStr(), Left(), Len(), Mid(), Right(), Trim(). 

Показаните функции са само част от всички които могат да се ползват в 
Microsoft Access. Някои от функциите са достъпни във всички заявки, а други само 
в някои по специални видове заявки. 

Функциите имат различен брой параметри от 0 до неопределен брой 
параметри. Разделителят на параметрите във функциите зависи от избрания символ 
като списъчен сепаратор в Regional and Language Options на Control Panel. 

Кратко описание на някои функции: 
Функция Описание Пример 

IIf(Условие; резултат за истина; 
резултат за неистина) 

Прави избор между 2 стойности, в 
зависимост от истинността на 
условието 

IIf(5>6; A; B)  => B 
IIf(6>5; A; B)  => A 
 

Choose(Ключ; Стойност за 1; стойност 
за 2; ...) 

В зависимост от стойността на ключа 
връща поредния номер стойност) 

Choose(3; 5; 7; 9; 11; 13) => 9 
Choose(1; 5; 7; 9; 11; 13) => 5 
Choose(4; 5; 7; 9; 11; 13) => 11 

Now() Връща системната дата и час  
Weekday(#дата#) Връща номера на деня от седмицата 

като броенето започва от неделя 
Weekday(#30.06.2014#) => 2 - пон. 
Weekday(#28.06.2014#) => 7 - съб. 
Weekday(#31.07.2014#) => 5 - чет. 

Rnd() Връща случайно число между 0 и 1. Rnd() => 0.53342401981 
Rnd() => 0.34401981444 

Mod Връща остатък от деление - цяло 
число. 

14 Mod 3 => 2 
4 Mod 3 => 1 

& Конкатенация - сливане на 2 стойности „12” & „34” => „1234” 
„ 1А ” & „ ВС4” => „ 1А ВС4” 

Left(Текст, число) Взема толкова символа от текста от 
лявата страна, колкото е числото 

Left(„Текст”, 2) => „Те” 
Left(„А1В2С3”, 4) => „А1В2” 

Len(Текст) Връща количеството символи в текста Len(„Текст”) => 5 
Right(Текст, число) Взема толкова символа от текста от 

дясната страна, колкото е числото 
Right(„Текст”, 2) => „ст” 
Right („А1В2С3”, 4) => „В2С3” 

Mid(Текст, число1, число2) Взема толкова символа, колкото е 
число2, започвайки от число1 

Mid(„Текст”, 3, 2) => „кс” 
Mid(„А1В2С3Е4Н5”, 4,3) => „С3Е” 



Mid(Текст, число) Взема символи до края, започвайки от 
число 

Mid(„Текст”, 3) => „кст” 
Mid(„А1В2С3Е4Н5”, 4) => „С3Е4Н5” 

InStr(число; стринг1; стринг2) Показва позицията на стринг2, в 
стринг1м започвайки търсенето от 
число 

InStr(2;"asdfeghertdghdhfy";"e") => 5 
InStr(6;"asdfeghertdghdhfy";"e") => 8 
InStr(2;"asdfeghertdghdhfy";"w") => 0 

Trim(стринг) Изрязва празните символи отпред и 
отзад на стринга 

Trim(„    стринг  „) => „стринг„ 

Val(стринг) Превръща число, съществуващо в 
текстов формат в числов формат. 

Val(„1234”) => 1234 
Val(„123АВС4”) => 123 

Str(число) Превръща число в стринг Str(23) & Str(45) => „2345” 
Asc(„символ”) Показва Ascii кода на символа Asc(„а”) => 97 

Asc(„1”) => 49 
Chr(число) Показва символа съответстващ на 

Ascii кода на числото. 
Chr(48) => „0” 
Chr(65) => „А” 

 
В Help менюто на Microsoft Access може да се намери пълно описание на 

всички функции, придружено с примери за това как се ползват различните 
функции. 


