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Tekstin etsiminen ja korvaaminen
Etsi ja korvaa toiminnolla voit etsiä ja korvata nopeasti asiakirjan osia
esimerkiksi tekstiä, grafiikkaa, alaviitteitä, jne.
Voit esimerkiksi:
 etsiä tietyn tekstin kaikki esiintymät.
 määrittää Wordin etsimään tietyllä muotoilulla muotoillut kohdat.
Esimerkiksi teksti, jossa tietyt kirjaimet ovat pieniä ja tietyt isoja. Tällöin
Word löytää esimerkiksi sanan "Auto", mutta ei sanaa "auto".
 etsiä ja korvata haluamasi tekstin toisella tekstillä.
 muuttaa muotoilun ja tekstin yhtä aikaa. Voit esimerkiksi korvata nimen
"Kuusankosken kaupunki" nimellä "Kouvolan kaupunki".
 etsiä ja korvata muotoiluja ja tyylejä. Voit esimerkiksi etsiä kaiken
alleviivatun tekstin ja korvata sen kursivoidulla tekstillä tai voit etsiä
kaikki tietyllä tyylillä luodut kappaleet ja muuttaa niiden tyylin.
 etsiä ja korvata erikoismerkkejä, kuten sarkainmerkkejä, sivunvaihtoja ja
tavutusvihjeitä.

Tekstin ja muotoilun etsiminen
Valikosta Muokkaa–Etsi
Näppäimellä F5 tai Ctrl + F tai
Hiirellä Valitse selattava objekti.
Etsi-välilehti.

painikkeella
näet toiminnon
lisäominaisuudet
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Kirjoita Etsittävä-tekstilaatikkoon etsittävä teksti. Tekstin pituus voi olla
255 merkkiä.

-painikkeella etsiminen alkaa ja voit etsiä

seuraavan esiintymän.
Hakuasetukset (

)

Suunta määrittelee etsinnässä
käytettävän suunnan. Jos
valitset etsinnän suunnaksi joko
ylös tai alas –toiminnon, Word
ei etsi tietoa alaviitteistä,
loppuviitteistä, huomautuksista, ylätunnisteista eikä alatunnisteista.
Sama kirjainkoko ohjaa Wordiä erottelemaan pienet ja suuret kirjaimet,
juuri kuten ne on tekstilaatikkoon kirjoitettu.
Etsi vain kokonaiset sanat huomioi etsinnässä vain kokonaiset sanat, ei
sanojen osia.
Käytä yleismerkkejä, valitse tämä vaihtoehto, jos haluat etsiä tekstiä
useiden hakuperusteiden mukaan.
Sama ääntöasu etsii sanoja, jotka kuulostavat samanlaisilta kuin etsittävä
teksti, mutta kirjoitetaan erilailla, esim. ”mail” ja ”male” tai ”Kathy” ja
”Cathy”.
Etsi sanamuotoja, valitse tämä vaihtoehto, jos haluat etsiä sanan kaikkia
esiintymismuotoja esimerkiksi sanasta ”sit” myös muodon ”sitting” ja ”sat”.
-painikkeen avulla voit liittää etsintään fontit, kappalemuotoilut,
kielen ja tyylit. Muotoilut voi lisätä ja poistaa myös työkalurivin avulla.
-painikkeen avulla liität etsintään erikoismerkkejä, esim.
kappalemerkki, sarkain, tavutusvihje, sivunkatko, rivinkatko, loppuviite ym.
-painike poistaa etsintään liitetyt muotoilut.
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Tekstin ja muotoilujen korvaaminen
Korvaa voit korvata etsittävät kohdat.
Valitse valikosta Muokkaa–Korvaa.

Kirjoita Etsittävä-tekstilaatikkoon etsittävä teksti ja Korvaavatekstilaatikkoon korvaava teksti. Jos haluat poistaa tekstiä, jätä Korvaavatekstilaatikko tyhjäksi.
-painike korvaa löydetyn tekstiesiintymän.
-painike korvaa kaikki samanlaiset tekstiesiintymät.
-painikkeella voit etsiä seuraavan esiintymän.
Hakuasetukset (

) samat kuin Etsi-toiminnassa

Korvaaminen Leikepöydän sisällön avulla
Kun korvattava alue on suuri, kopioi teksti tai grafiikka Leikepöydälle.
Valitse Muokkaa–Korvaa -komento.
Kirjoita Etsittävä-tekstilaatikkoon etsittävä teksti tai valitse haluttu
erikoismerkki

-painikkeella.

Siirrä kohdistin Korvaava -tekstilaatikkoon ja valitse
sekä listasta Leikepöydän sisältö.
Aloita etsintä

-painikkeella.

-painike
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Erikoismerkkien etsiminen ja korvaaminen
Valitse Muokkaa–Korvaa tai Muokkaa–Etsi.
Siirrä kohdistin Etsittävä-tekstilaatikkoon ja valitse

-painike.

Valitse luettelosta haluamasi erikoismerkit. Jos esimerkiksi poistat tyhjät
kappaleet, valitse Etsittävä-tekstilaatikkoon kaksi kappalemerkkiä (^p^p)
ja Korvaava-tekstilaatikkoon yksi kappalemerkki (^p).

Erikoishaku
Etsimistä voi tehostaa käyttämällä apuna lausekkeita ja operaattoreita.
Operaattori on etsintää ohjaava symboli, esimerkiksi ? * < >.
Lauseke on mikä tahansa merkkien ja operaattorien yhdistelmä, joka
määrittää merkkien rakenteen. Operaattoreita voit käyttää valitsemalla
Käytä yleismerkkejä –valintaruudun (

).

Lauseke voi olla lyhyt, esim. a?to etsii kaikki neljäkirjaimiset sanat, jotka
alkavat a-kirjaimella ja päättyvät to-kirjaimiin. Lauseke voi olla myös pitkä,
jolloin se muodostuu useista sulkeisiin kirjoitetuista osista. Ohjelma
käsittelee sulkeisiin kirjoitetut osat erillisinä.
Operaattori ? korvaa minkä tahansa merkin, esimerkiksi a?to etsii kaikki
nelikirjaimiset sanat, jotka alkavat a-kirjaimella ja päättyvät to-kirjaimiin
(auto, arto, aito, …)
Operaattori * vastaa mitä tahansa merkkijonoa. Esimerkiksi a*to etsii akirjaimella alkavat ja to-kirjaimiin päättyvät sanat (auto, arto, avanto,
alevyn ja kaksi platinalevyn rajan. Teosto,… )
Voit esimerkiksi etsiä mitä tahansa sanaa joka alkaa ”yksi” ja loppuu ”nen”,
kuten ”yksilöllinen” ja ”yksipuolinen”. Kirjoita Etsittävä-tekstilaatikkoon
<(yksi)*(nen)>.
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Lauseke <(xxxx) ”alkaa tällä tekstillä” ja vaikuttaa sulkeiden sisällä
olevaan tekstiin. Esimerkiksi <(lo) etsii lo-alkuiset sanat
Lauseke (xxx)> ”loppuu tähän tekstiin” etsii sanat joiden lopussa on
sulkeiden sisältö. Esimerkiksi (nto)> etsii nto-loppuiset sanat
Siis:
 a*to hakee sanan sisältä: …kahtiajakautunut vasemmistoon…
 <(a)*(to)> hakee sanan alusta a-kirjainta ja sanan lopusta to-kirjaimia:
…kanssa avioliitto jatkui…

Etsiminen ja korvaaminen lisähakuperusteiden avulla
Valitse Muokkaa–Korvaa tai Muokkaa–Etsi.
Valitse Käytä yleismerkkejä –valintaruutu (
Etsittävä-tekstilaatikkoon hakuperuste. Valitse
operaattori.
Kirjoita Korvaava-tekstilaatikkoon korvaava teksti.

) ja kirjoita
-painike ja

Operaattori

Etsittävä teksti

?

Mikä tahansa yksittäinen merkki.
Esimerkiksi ar?t etsii sanat arit, arat ja arot.

*

Mikä tahansa merkkijono.
Esimerkiksi o*i etsii sanat, ovi, oli, oliivi ja orsi.

[]

Jokin määritetyistä merkeistä.
Esimerkiksi k[eu]n etsii sanat ken ja kun.

[-]

Mikä tahansa yksittäinen merkki tältä väliltä. Merkkiväli on määriteltävä
nousevassa järjestyksessä.
Esimerkiksi [r-t]uma etsii sanat ruma, suma ja tuma.

[!]

Mikä tahansa yksittäinen merkki, jota ei määritetä hakasulkeissa.
Esimerkiksi t[!a]kka etsii sanat tikka, tokka, ja tukka, mutta ei sanaa takka.
T[!o-u]kka etsii sanat takka ja tikka, mutta ei sanoja tokka ja tukka.

[!x-z]

Mikä tahansa merkki, joka ei ole hakasulkeissa määritetyltä väliltä.
Esimerkiksi t[!a-m]kka etsii sanat tokka ja tukka, mutta ei sanoja takka ja tikka.

{n}

N -määrä edellisen merkin tai ilmauksen esiintymiä.
Esimerkiksi tu{2}li etsii sanan tuuli, mutta ei sanaa tuli.

{n,}

Vähintään n -määrä edellisen merkin tai ilmauksen esiintymiä.
Esimerkiksi tu{1,}li etsii sanat tuli ja tuuli.
HUOM! Windowsin luetteloerotin-merkki.

{n,m}

N -määrästä m -määrään edellisen merkin tai ilmauksen esiintymiä.
Esimerkiksi 10{1,3} etsii luvut 10, 100 ja 1000.
HUOM! Windowsin luetteloerotin-merkki.

@

Yksi tai useita edellisen merkin tai lausekkeen esiintymiä.
Esimerkiksi ku@ra etsii sanat kura ja kuura.
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Etsittävä teksti

<()

Sanan alku.
Esimerkiksi <(etu) etsii sanat etuliite ja etummainen, mutta ei sanaa autoetu.

()>

Sanan loppu.
Esimerkiksi (on)> etsii sanat on ja paljon, mutta ei sanaa ikoni.
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Etsittäessä merkkiä, joka on käytössä yleismerkkeinä, lisää merkkien
eteen kenoviiva \. Esim. etsittäessä tai korvattaessa kysymysmerkkiä,
kirjoita \?.
Voit yleismerkin \n avulla etsiä sanaryhmää ja korvata sen sitten
käänteisessä järjestyksessä olevilla sanoilla. Jos kirjoitit Etsittävä-ruutuun
(liike) (talous) ja Korvaava-ruutuun \2 \1, teksti liike talous muuttuu
muotoon talous liike.
Muista asettaa päälle Käytä yleismerkkejä-toiminto (

).

