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Μετεγκατάςταςη ςε Access 2010
Σε αυτόν τον οδθγό

από Access 2003

Η Microsoft Access 2010 είναι πολφ διαφορετικι από τθν Access 2003. Για αυτό το λόγο ζχει δθμιουργθκεί αυτόσ ο οδθγόσ προκειμζνου να
ελαχιςτοποιιςετε τθν καμπφλθ εκμάκθςθσ. Συνεχίςτε να διαβάηετε για να μάκετε τα βαςικά ςθμεία του νζου περιβάλλοντοσ εργαςίασ, να ανακαλφψετε τθ
δωρεάν εκπαίδευςθ τθσ Access 2010, να βρείτε δυνατότθτεσ όπωσ το παράκυρο διαλόγου "Προεπιςκόπθςθ εκτφπωςθσ" ι "Επιλογζσ", να κατανοιςετε τον
τρόπο ανταλλαγισ αρχείων βάςεων δεδομζνων με άτομα που δεν διακζτουν τθν Access 2010 και να μάκετε τι απζγιναν το παράκυρο διαλόγου "Βάςθ
δεδομζνων" και οι πίνακεσ επιλογϊν.
Γραμμή εργαλείων γρήγορησ πρόςβαςησ

Καρτζλεσ Κορδζλασ

Ομάδεσ Κορδζλασ

Οι εντολζσ που παρουςιάηονται εδϊ είναι πάντα εμφανείσ. Μπορείτε
να προςκζςετε τισ αγαπθμζνεσ ςασ εντολζσ ςε αυτι τθ γραμμι
εργαλείων.

Επιλζξτε οποιαδιποτε καρτζλα τθσ
Κορδζλασ για να εμφανίςετε τα κουμπιά
και τισ εντολζσ τθσ.

Κάκε καρτζλα τθσ Κορδζλασ και κάκε ομάδα περιζχουν ζνα ςφνολο ςχετικϊν
εντολϊν. Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, θ ομάδα Εγγραφζσ περιζχει εντολζσ για τθ
δθμιουργία νζων εγγραφϊν βάςθσ δεδομζνων και τθν αποκικευςι τουσ.

Προβολή Backstage
Επιλζξτε τθν καρτζλα Αρχείο
για να πραγματοποιιςετε
είςοδο ςτθν προβολι Backstage, όπου μπορείτε να
ανοίξετε, να αποκθκεφςετε,
να εκτυπϊςετε και να
διαχειριςτείτε τισ βάςεισ
δεδομζνων ςασ.

Απόκρυψη τησ
Κορδζλασ

Καρτζλα Κορδζλασ βάςει
περιεχομζνου

Παράθυρο περιήγηςησ

Για να πραγματοποιιςετε
ζξοδο από τθν προβολι
Backstage,
επιλζξτε
οποιαδιποτε καρτζλα τθσ
Κορδζλασ.

Χρθςιμοποιιςτε αυτό το
παράκυρο εργαςιϊν για να
οργανϊςετε τα αντικείμενα
βάςθσ δεδομζνων και να
ανοίξετε ι να αλλάξετε τθ
ςχεδίαςθ ενόσ αντικειμζνου
βάςθσ δεδομζνων.

Οριςμζνεσ καρτζλεσ εμφανίηονται ςτθν Κορδζλα,
μόνο όταν τισ χρειάηεςτε. Για παράδειγμα, εάν
ανοίξετε ζναν πίνακα ςε προβολι Σχεδίαςη,
εμφανίηονται τα Εργαλεία πίνακα, τα οποία
περιλαμβάνουν δφο επιπλζον καρτζλεσ, τθν
καρτζλα Πεδία και τθν καρτζλα Πίνακασ.

Εναλλαγή μεταξφ
προβολϊν
Κάντε κλικ ςε αυτά τα κουμπιά
για να πραγματοποιιςετε
εναλλαγι
ανάμεςα
ςε
διαφορετικζσ προβολζσ του
επιλεγμζνου αντικειμζνου.

Χρειάηεςτε
περιςςότερο
χϊρο ςτθν οκόνθ ςασ;
Επιλζξτε το εικονίδιο ι
πιζςτε
το
ςυνδυαςμό
πλικτρων Ctrl+F1 για τθν
απόκρυψθ ι τθν εμφάνιςθ
τθσ Κορδζλασ.

Οι προβολζσ περιλαμβάνουν
τισ εξισ: Προβολή φόρμασ,
Προβολή φφλλου δεδομζνων,
Προβολή
διάταξησ
και
Προβολή ςχεδίαςησ.
© 2010 τθσ Microsoft Corporation.
Με τθν επιφφλαξθ κάκε νόμιμου
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Πϊσ να ζχετε γριγορα αποτελζςματα με τθν
Access 2010
Η Access 2010 ανοίγει ςε προβολι Backstage, θ οποία περιζχει πολλζσ από
τισ εντολζσ που υπιρχαν ςτο μενοφ Αρχείο τθσ Access 2003.
Στθν προβολι Backstage, μπορείτε να δθμιουργιςετε και να αποκθκεφςετε
νζεσ βάςεισ δεδομζνων, να ξεκινιςετε από ζνα πρότυπο, να ανοίξετε μια
υπάρχουςα βάςθ δεδομζνων και να τισ δθμοςιεφςετε ςτο SharePoint.
Μπορείτε, επίςθσ, να λάβετε βοικεια ςτθν προβολι Backstage. Είναι
διακζςιμοι πολλοί δωρεάν πόροι που κα ςασ βοθκιςουν ςτθν εκμάκθςθ τθσ
Access 2010, όπωσ εκπαιδευτικά ςεμινάρια και ο οδθγόσ μετάβαςθσ από το
μενοφ ςτθν Κορδζλα, ο οποίοσ ςάσ επιτρζπει να επιλζξετε οποιαδιποτε
εντολι τθσ Access 2003 και, ςτθ ςυνζχεια, ςασ παρουςιάηει ποφ ακριβϊσ
βρίςκεται αυτι θ εντολι ςτθν Access 2010.

Ποφ είναι τα μενοφ και οι γραμμζσ
εργαλείων μου;
Στθν Access 2010, μια μεγάλθ ηϊνθ εκτείνεται ςτο επάνω μζροσ του βαςικοφ
παρακφρου του προγράμματοσ. Αυτι είναι θ Κορδζλα και αντικακιςτά τα
παλιά μενοφ και τισ γραμμζσ εργαλείων. Κάκε καρτζλα τθσ Κορδζλασ ζχει
διαφορετικά κουμπιά και εντολζσ που είναι οργανωμζνεσ ςε ομάδεσ τθσ
Κορδζλασ.
Όταν ανοίγετε μια βάςθ δεδομζνων, εμφανίηεται θ Κεντρική καρτζλα τθσ
Κορδζλασ. Αυτι θ καρτζλα περιζχει πολλζσ από τισ πιο κοινζσ εντολζσ τθσ
Access. Για παράδειγμα, το πρϊτο πράγμα που κα δείτε ςτθν αριςτερι
πλευρά τθσ καρτζλασ είναι θ ομάδα Προβολζσ, που μπορεί να περιλαμβάνει
τισ εντολζσ Προβολή φόρμασ, Προβολή φφλλου δεδομζνων, Προβολή
διάταξησ και Προβολή ςχεδίαςησ.

Στθ ςυνζχεια, ςτθν ομάδα Πρόχειρο, κα βρείτε τισ εντολζσ για επικόλλθςθ,
αποκοπι και αντιγραφι, κακϊσ και το Πινζλο μορφοποίηςησ.

Για να βρείτε αυτοφσ τουσ δωρεάν πόρουσ, επιλζξτε τθν καρτζλα Αρχείο και,
ςτθ ςυνζχεια, κάντε κλικ ςτθ Βοήθεια. Στθ ςυνζχεια, ςτθν περιοχι
Υποςτήριξη, κάντε κλικ ςτθν επιλογι Γρήγορα αποτελζςματα.

Η Κορδζλα προςαρμόηει τθν εμφάνιςι τθσ, ανάλογα με το μζγεκοσ και τθν
ανάλυςθ τθσ οκόνθσ του υπολογιςτι. Σε μικρότερεσ οκόνεσ, οριςμζνεσ
ομάδεσ τθσ Κορδζλασ ενδζχεται να εμφανίηουν μόνο το όνομα τθσ ομάδασ
και όχι τισ εντολζσ τθσ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, απλά κάντε κλικ ςτο μικρό
βζλοσ που υπάρχει ςτο κουμπί τθσ ομάδασ για να αποκαλφψετε τισ εντολζσ.
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Τι απζγινε το παράκυρο "Βάςθ δεδομζνων";
Όταν ανοίγετε μια βάςθ δεδομζνων ι
δθμιουργείτε μια νζα ςτθν Access 2010, τα
ονόματα των αντικειμζνων βάςεων
δεδομζνων εμφανίηονται ςτο παράκυρο
περιιγθςθσ, το οποίο αντικακιςτά το
παράκυρο διαλόγου "Βάςθ δεδομζνων"
που υπιρχε ςτθν Access 2003.
Τα αντικείμενα βάςθσ δεδομζνων
περιλαμβάνουν πίνακεσ, ερωτιματα,
φόρμεσ, αναφορζσ, ςελίδεσ, μακροεντολζσ
και λειτουργικζσ μονάδεσ. Το παράκυρο
περιιγθςθσ διαιρεί τα αντικείμενα βάςθσ
δεδομζνων ςε κατθγορίεσ και αυτζσ οι
κατθγορίεσ περιζχουν ομάδεσ. Οριςμζνεσ
κατθγορίεσ είναι προκακοριςμζνεσ αλλά
μπορείτε εάν κζλετε, να δθμιουργιςετε τισ
δικζσ ςασ προςαρμοςμζνεσ ομάδεσ.

Τι απζγιναν οι πίνακεσ επιλογϊν;
Οι πίνακεσ επιλογϊν είναι φόρμεσ τθσ Access, οι οποίεσ περιζχουν κουμπιά
και υπερ-ςυνδζςεισ που, για παράδειγμα, ανοίγουν μια φόρμα ι μια ζκκεςθ.
Η χριςθ ενόσ πίνακα επιλογϊν είναι ζνασ τρόποσ απόκρυψθσ αντικειμζνων
βάςθσ δεδομζνων που δεν κζλετε να βλζπουν άλλοι χριςτεσ.
Στθν Access 2010, μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε το παράκυρο περιιγθςθσ
ςτθ κζςθ των πινάκων επιλογισ. Για να το κάνετε αυτό, δθμιουργείτε
προςαρμοςμζνεσ κατθγορίεσ και ομάδεσ που παρζχουν ςυντομεφςεισ για τα
αντικείμενα που κζλετε να βλζπουν οι χριςτεσ. Στθ ςυνζχεια, ρυκμίηετε τισ
επιλογζσ του παρακφρου περιιγθςθσ, ϊςτε να αποκρφπτονται τα υπόλοιπα
αντικείμενα. Κάντε δεξιό κλικ ςτο επάνω μζροσ του παρακφρου περιιγθςθσ
και, ςτθ ςυνζχεια, κάντε κλικ ςτο ςτοιχείο Επιλογζσ περιήγηςησ.

Εάν χρθςιμοποιοφςατε το παράκυρο
διαλόγου "Βάςθ δεδομζνων" για να
εκτελζςετε μια εργαςία με ζνα αντικείμενο
βάςθσ δεδομζνων ςτθν Access 2003, τϊρα εκτελείτε αυτιν τθν ενζργεια
χρθςιμοποιϊντασ το παράκυρο περιιγθςθσ. Για να ανοίξετε ι να
εφαρμόςετε μια εντολι ςε ζνα αντικείμενο βάςθσ δεδομζνων, κάντε δεξιό
κλικ ςτο αντικείμενο και επιλζξτε ζνα ςτοιχείο του μενοφ από τθ λίςτα.
Στο παράκυρο περιιγθςθσ, θ λίςτα των αντικειμζνων είναι πάντα εμφανισ.
Τα αντικείμενα δεν εξαφανίηονται κάτω από φόρμεσ και άλλα αντικείμενα.
Μπορείτε, επίςθσ, να αναηθτιςετε αντικείμενα ςε αυτό το παράκυρο
εργαςιϊν.

Για να προςκζςετε μια προςαρμοςμζνθ κατθγορία, επιλζξτε Προςθήκη
ςτοιχείου. Για να προςκζςετε μια προςαρμοςμζνθ ομάδα, επιλζξτε μια
προςαρμοςμζνθ κατθγορία και, ςτθ ςυνζχεια, κάντε κλικ ςτθν επιλογι
Προςθήκη ομάδασ. Μπορείτε να πραγματοποιιςετε απόκρυψθ μιασ ομάδασ
καταργϊντασ τθν επιλογι από το πλαίςιο ελζγχου. Αφοφ δθμιουργιςετε τισ
προςαρμοςμζνεσ ομάδεσ, προςκζςτε αντικείμενα ςε αυτζσ μεταφζροντάσ τα
ςτο παράκυρο περιιγθςθσ. Για να αποκρφψετε ζνα αντικείμενο βάςθσ
δεδομζνων, προςκζςτε το ςε μια κρυφι ομάδα.
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Στοιχεία που ενδζχεται να αναηθτάτε
Ανατρζξτε ςτον πίνακα που ακολουκεί για να εντοπίςετε οριςμζνα από τα κοινά και οικεία ςτοιχεία που ενδεχομζνωσ αναηθτάτε ςτθν Access 2010. Παρόλο
που αυτι θ λίςτα δεν είναι ολοκλθρωμζνθ, είναι ζνα καλό ςθμείο για να ξεκινιςετε. Για μια πλιρθ λίςτα των εντολϊν τθσ Access 2010, επιλζξτε τθν
καρτζλα Αρχείο, κάντε κλικ ςτθν επιλογι Βοήθεια και, ςτθ ςυνζχεια, επιλζξτε Γρήγορα αποτελζςματα.

Για αυτζσ τισ ενζργειεσ...
Αναδιάταξθ ςτοιχείων ςτο παράκυρο περιιγθςθσ

Δθμιουργία νζου πίνακα, φόρμασ και άλλου αντικειμζνου

Κάντε το εξήσ:
Κάντε δεξιό κλικ ςτο επάνω
μζροσ του
Παραθφρου περιήγηςησ
Επιλζξτε τθν καρτζλα
Δημιουργία

Και μετά...
Ενεργοποιιςτε τισ επιλογζσ εταιρείασ που κζλετε,
όπωσ Ταξινόμηςη κατά ι Προβολή κατά
Κάντε κλικ ςτθν εντολι για το αντικείμενο που κζλετε να
δθμιουργιςετε

Προβολι και επεξεργαςία ςχζςεων βάςθσ δεδομζνων

Επιλζξτε τθν καρτζλα
Εργαλεία βάςησ δεδομζνων

Στθν ομάδα Σχζςεισ, κάντε κλικ ςτο ςτοιχείο Σχζςεισ

Διαίρεςθ βάςθσ δεδομζνων ςε βάςεισ δεδομζνων
προςκθνίου και βάςεισ δεδομζνων παραςκθνίου

Επιλζξτε τθν καρτζλα
Εργαλεία βάςησ δεδομζνων

Στθν ομάδα Μετακίνηςη δεδομζνων κάντε κλικ ςτο ςτοιχείο
Βάςη δεδομζνων τησ Access

Αποκικευςθ βάςθσ δεδομζνων ωσ διαφορετικι ζκδοςθ
βάςθσ δεδομζνων τθσ Access

Επιλζξτε τθν καρτζλα
Αρχείο

Επιλζξτε Αποθήκευςη & δημοςίευςη και, ςτθ ςυνζχεια, ςτθν
περιοχι Αποθήκευςη βάςησ δεδομζνων ωσ, επιλζξτε τθ
μορφι που κζλετε

Ειςαγωγι ι εξαγωγι δεδομζνων

Επιλζξτε τθν καρτζλα
Εξωτερικά δεδομζνα

Επιλζξτε τθ μορφι των δεδομζνων από τθν οποία κζλετε να
πραγματοποιιςετε τθν ειςαγωγι ι ςτθν οποία κζλετε να
πραγματοποιιςετε τθν εξαγωγι

Κρυπτογράφθςθ βάςθσ δεδομζνων

Επιλζξτε τθν καρτζλα
Αρχείο

Επιλζξτε Κρυπτογράφηςη με κωδικό πρόςβαςησ
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Ποφ είναι θ "Προεπιςκόπθςθ εκτφπωςθσ";
Στθν Access 2010, αναηθτιςτε τθν "Προεπιςκόπθςθ εκτφπωςθσ" ςτθν
προβολι Backstage, μαηί με άλλεσ χριςιμεσ ρυκμίςεισ που ςχετίηονται με τθν
εκτφπωςθ.
Επιλζξτε τθν καρτζλα Αρχείο, κάντε κλικ ςτθν επιλογι Εκτφπωςη και, ςτθ
ςυνζχεια, επιλζξτε Προεπιςκόπηςη εκτφπωςησ. Ανοίγει θ καρτζλα
Προεπιςκόπηςη εκτφπωςησ με μια προεπιςκόπθςθ τθσ εμφάνιςθσ του
τρζχοντοσ αντικειμζνου κατά τθν εκτφπωςθ.

Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τισ επιλογζσ τθσ καρτζλασ Προεπιςκόπηςη
εκτφπωςησ για να επεξεργαςτείτε λεπτομερϊσ τισ προτιμιςεισ, για
παράδειγμα, για να αλλάξετε το μζγεκοσ χαρτιοφ, να ορίςετε περικϊρια ι
για να αλλάξετε τον προςανατολιςμό από κατακόρυφο ςε οριηόντιο. Επίςθσ,
μπορείτε να εξαγάγετε τα δεδομζνα αντικειμζνων ςε μια ποικιλία μορφϊν
χρθςιμοποιϊντασ τισ εντολζσ τθσ ομάδασ Δεδομζνα. Όταν είςτε ζτοιμοι να
προχωριςετε ςτθν εκτφπωςθ, επιλζξτε Εκτφπωςη, τζρμα αριςτερά ςτθν
καρτζλα Προεπιςκόπηςη εκτφπωςησ.

Τι απζγινε το παράκυρο διαλόγου
"Εργαλεία | Επιλογζσ";
Αναηθτάτε ρυκμίςεισ του προγράμματοσ, οι οποίεσ ςασ επιτρζπουν να
ελζγχετε ςτοιχεία όπωσ θ επιλογι μιασ προεπιλεγμζνθσ φόρμασ για τθν
τρζχουςα βάςθ δεδομζνων; Ίςωσ, πάλι κζλετε να ρυκμίςετε τισ παραμζτρουσ
τθσ βάςθσ αντικειμζνων, ϊςτε τα αντικείμενα να εμφανίηονται ςε
επικαλυπτόμενα παράκυρα διαλόγου αντί για καρτζλεσ εγγράφων.
Επιλζξτε τθν καρτζλα Αρχείο και, ςτθ ςυνζχεια, κάντε κλικ ςτο ςτοιχείο
Επιλογζσ. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει το παράκυρο διαλόγου Επιλογζσ τησ
Access όπου μπορείτε να προςαρμόςετε τισ ρυκμίςεισ και τισ προτιμιςεισ
ςασ για τθν Access.

Οριςμζνεσ ρυκμίςεισ του παρακφρου διαλόγου Επιλογζσ τησ Access ιςχφουν
μόνο για τθν Access. Αλλά, οριςμζνεσ προτιμιςεισ (για παράδειγμα, ο
ςυνδυαςμόσ χρωμάτων) κα εφαρμοςτεί ςε όλα τα προγράμματα του Microsoft
Office 2010 που ζχετε εγκατεςτθμζνα.
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Διατθριςτε κοντά ςασ τισ αγαπθμζνεσ ςασ
εντολζσ

Δθμιουργιςτε τισ δικζσ ςασ καρτζλεσ ι ομάδεσ
τθσ Κορδζλασ

Η γραμμι εργαλείων γριγορθσ πρόςβαςθσ
ςτθν επάνω αριςτερι γωνία του παρακφρου
διαλόγου του προγράμματοσ τθσ Access
παρζχει ςυντομεφςεισ για τισ εντολζσ που
χρθςιμοποιείτε πιο ςυχνά.

Μπορείτε να προςαρμόςετε τισ εντολζσ τθσ
Κορδζλασ τοποκετϊντασ κουμπιά ςε ομάδεσ τθσ
Κορδζλασ ςτο ςθμείο ακριβϊσ που κζλετε να
εμφανίηονται ι δθμιουργϊντασ δικζσ ςασ
προςαρμοςμζνεσ καρτζλεσ τθσ Κορδζλασ.

Προςκζτοντασ κουμπιά ςε αυτι τθ γραμμι
εργαλείων, μπορείτε να διατθριςετε όλεσ
τισ αγαπθμζνεσ ςασ εντολζσ ςυνεχϊσ
εμφανείσ, ακόμα και όταν εναλλάςςετε
καρτζλεσ τθσ Κορδζλασ.
Κάντε κλικ ςτο κάτω βζλοσ δίπλα ςτθ γραμμι εργαλείων γριγορθσ
πρόςβαςθσ για να απενεργοποιιςετε ι να ενεργοποιιςετε τυχόν εντολζσ τθσ
λίςτασ. Εάν θ εντολι που κζλετε να προςκζςετε δεν εμφανίηεται ςτθ λίςτα,
μεταβείτε ςτθν καρτζλα τθσ Κορδζλασ όπου εμφανίηεται το κουμπί και, ςτθ
ςυνζχεια, κάντε δεξιό κλικ ςε αυτό. Στο μενοφ που εμφανίηεται, επιλζξτε
Προςθήκη ςτη γραμμή εργαλείων γρήγορησ πρόςβαςησ.

Κάντε δεξιό κλικ ςε οποιαδιποτε ομάδα τθσ
Κορδζλασ και, ςτθ ςυνζχεια, επιλζξτε
Προςαρμογή τησ Κορδζλασ. Στο παράκυρο
διαλόγου Επιλογζσ τησ Access, μπορείτε να
προςκζςετε εντολζσ ςτισ δικζσ ςασ καρτζλεσ ι
ομάδεσ. Για παράδειγμα, μπορείτε να
δθμιουργιςετε μια καρτζλα με όνομα Στοιχεία
ελζγχου και, ςτθ ςυνζχεια, να προςκζςετε
οριςμζνεσ από τισ εντολζσ που χρθςιμοποιείτε πιο ςυχνά ςε μια
προςαρμοςμζνθ ομάδα αυτισ τθσ καρτζλασ.
Εάν κάνετε λάκοσ, μθν πανικοβάλλεςτε. Μπορείτε
να χρθςιμοποιιςετε το κουμπί Επαναφορά εάν
κζλετε να επιςτρζψετε ςτισ προεπιλεγμζνεσ
(εργοςταςιακζσ) ρυκμίςεισ.
Δεν εμφανίηονται όλεσ οι παλαιότερεσ εντολζσ τθσ Access ςτθν Κορδζλα,
αλλά οι περιςςότερεσ από αυτζσ εξακολουκοφν να είναι διακζςιμεσ. Εάν δεν
μπορείτε να ηιςετε χωρίσ κάποιεσ από αυτζσ, απλϊσ προςκζςτε τισ ςτθν
Κορδζλα ι ςτθ γραμμι εργαλείων γριγορθσ πρόςβαςθσ.
Στο παράκυρο διαλόγου Επιλογζσ τησ Access, ςτθ λίςτα Επιλογή εντολϊν
από, κάντε κλικ ςτθν επιλογι Εντολζσ που δεν βρίςκονται ςτην κορδζλα. Στθ
ςυνζχεια, εντοπίςτε τθν εντολι που κζλετε να προςκζςετε και προςκζςτε τθ
ςε μια προςαρμοςμζνθ καρτζλα ι ομάδα τθσ Κορδζλασ.
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Ειςαγωγι των ςυμβουλϊν πλικτρου
ςυντόμευςθσ

Εξακολουκοφν να λειτουργοφν οι ςυντομεφςεισ
πλθκτρολογίου;

Η Access 2010 προςφζρει ςυντομεφςεισ για τθν Κορδζλα, που ονομάηονται
ςυμβουλζσ πλικτρου ςυντόμευςθσ, ϊςτε να μπορείτε να εκτελζςετε
γριγορα εργαςίεσ, χωρίσ να χρθςιμοποιείτε το ποντίκι.

Οι ςυντομεφςεισ πλθκτρολογίου τθσ Access 2003 εξακολουκοφν να είναι
διακζςιμεσ ςτθν Access 2010.

Για να εμφανιςτοφν οι ςυμβουλζσ πλικτρου ςυντόμευςθσ ςτθν Κορδζλα,
πιζςτε το πλικτρο Alt.
Στθ ςυνζχεια, για να μεταβείτε ςε μια καρτζλα τθσ Κορδζλασ
χρθςιμοποιϊντασ το πλθκτρολόγιό ςασ, πιζςτε το πλικτρο με το γράμμα που
εμφανίηεται κάτω από τθ ςυγκεκριμζνθ καρτζλα. Στο παράδειγμα που
ακολουκεί, κα πιζηατε το "Γ" για να ανοίξετε τθν καρτζλα Δημιουργία, "Κ"
για να ανοίξετε τθν καρτζλα Εξωτερικά δεδομζνα, "Α" για να ανοίξετε τθν
καρτζλα Αρχείο κ.ο.κ.
Μόλισ πραγματοποιιςετε εναλλαγι ςε μια καρτζλα τθσ Κορδζλασ με αυτόν
τον τρόπο, όλεσ οι διακζςιμεσ ςυμβουλζσ πλικτρου ςυντόμευςθσ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ καρτζλασ εμφανίηονται ςτθν οκόνθ. Μπορείτε, λοιπόν, να
ολοκλθρϊςετε τθν ακολουκία πιζηοντασ τα τελευταία πλικτρα τθσ εντολισ
που κζλετε να χρθςιμοποιιςετε.
Για να επιςτρζψετε ςε ζνα προθγοφμενο επίπεδο ςτθν ακολουκία, πιζςτε το
πλικτρο Esc. Η ςυνεχισ επανάλθψθ αυτισ τθσ ενζργειασ ακυρϊνει τθ
λειτουργία των ςυμβουλϊν πλικτρου ςυντόμευςθσ.

Εάν γνωρίηετε μια ακολουκία ςυντομεφςεων, προχωριςτε ςτθν
πλθκτρολόγθςι τθσ. Για παράδειγμα, με μια προβολι διάταξθσ, ο
ςυνδυαςμόσ των πλικτρων Alt+F8 εξακολουκεί να ανοίγει τθ λίςτα πεδίων
και ο ςυνδυαςμόσ Alt+F4 πραγματοποιεί ζξοδο από τθν Access 2010.
Πολλοί από τουσ επιταχυντζσ του παλιοφ μενοφ εξακολουκοφν να είναι
διακζςιμοι. Για παράδειγμα, εάν πιζςετε τα πλικτρα Alt, T, O ςτθ ςειρά,
ανοίγει το παράκυρο διαλόγου Επιλογζσ τησ Access (προθγουμζνωσ το
παράκυρο διαλόγου Εργαλεία | Επιλογζσ) κ.ο.κ.
Ενϊ αρχίηετε να πλθκτρολογείτε μια ακολουκία πλικτρων Alt, ίςωσ αναδυκεί
ζνα πλαίςιο:

Εάν γνωρίηετε ολόκλθρθ τθν ακολουκία πλικτρων που κζλετε, προχωριςτε
ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ πλθκτρολόγθςθσ. Εάν δεν κυμάςτε (ι δεν μάκατε
ποτζ) καμία ακολουκία πλικτρων Alt, πιζςτε το πλικτρο Esc για να
ακυρϊςετε τθν ενζργεια και να χρθςιμοποιιςετε τισ ςυμβουλζσ πλικτρου
ςυντόμευςθσ ςτθ κζςθ τθσ.
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Εργαςία με νζα και παλιά αρχεία τθσ Access

Οι βάςεισ δεδομζνων τθσ Access 2010 (και τθσ Access 2007) χρθςιμοποιοφν
μια νζα μορφι για τθν αποκικευςθ των αρχείων. Εάν τα άτομα με τα οποία
ςυνεργάηεςτε χρθςιμοποιοφν διαφορετικζσ εκδόςεισ τθσ Access, μθν
ανθςυχείτε, μπορείτε και πάλι να ανοίξετε και να επεξεργαςτείτε
παλαιότερεσ βάςεισ δεδομζνων ςτθν Access 2010 και να χρθςιμοποιιςετε
από κοινοφ αρχεία με άτομα που δεν διακζτουν ακόμα τθν Access 2010.
Από προεπιλογι, θ Access 2010 και θ Access 2007 δθμιουργοφν βάςεισ
δεδομζνων με τθ μορφι αρχείου .accdb. Αυτι θ μορφι υποςτθρίηει νεότερεσ
δυνατότθτεσ όπωσ τα πεδία πολλϊν τιμϊν, οι μακροεντολζσ δεδομζνων και θ
δθμοςίευςθ ςε SharePoint, ϊςτε οι χριςτεσ να είναι ςε κζςθ να
χρθςιμοποιιςουν τθ βάςθ δεδομζνων ςε ζνα πρόγραμμα περιιγθςθσ Web.
Αρχεία που ζχουν δθμιουργθκεί με τθ μορφι αρχείων τθσ Access 2003
(.mdb) εκτελοφνται ςε Access 2010, αλλά δυνατότθτεσ όπωσ το παράκυρο
διαλόγου "Βάςθ δεδομζνων" και οι γραμμζσ εργαλείων ζχουν
αντικαταςτακεί από το νζο περιβάλλον εργαςίασ χριςτθ.

Άνοιγμα βάςθσ δεδομζνων τθσ Access 2003 ςε
Access 2010
Εάν χρθςιμοποιείτε τθν Access 2010 για να ανοίξετε μια βάςθ δεδομζνων
που ζχει δθμιουργθκεί με τθν Access 2003, κα εμφανιςτεί ζνασ πίνακασ
επιλογϊν (εάν ζχει δθμιουργθκεί κάποιοσ). Παρόλο που εργάηεςτε ςε Access
2010, τεχνικά εξακολουκείτε να εργάηεςτε ςτθν προθγοφμενθ μορφι
αρχείου. Δεν κα είςτε ςε κζςθ να χρθςιμοποιιςετε νζεσ δυνατότθτεσ τθσ
Access 2010, όπωσ τα πεδία πολλϊν τιμϊν και θ δθμοςίευςθ ςτο SharePoint.
Μπορείτε να μετατρζψετε το αρχείο ςασ, αλλά πριν από αυτό, αναρωτθκείτε
εάν κα χρειαςτεί να ςυνεργαςτείτε επάνω ςε αυτό το αρχείο με άτομα που
χρθςιμοποιοφν ακόμα τθν Access 2003 (ι μια ακόμα παλαιότερθ ζκδοςθ).
Εάν θ απάντθςθ είναι "ναι", ίςωσ κζλετε να διατθριςετε το αρχείο ςτθ
μορφι .mdb, επειδι μετά τθν αποκικευςθ μιασ παλαιότερθσ βάςθσ
δεδομζνων ωσ αρχείο .accdb, μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε αυτι τθ βάςθ
δεδομζνων μόνο ςτθν Access 2010 (ι τθν Access 2007).
Σημείωςη Εάν άλλοι χριςτεσ ζχουν δθμιουργιςει ςυνδεδεμζνουσ πίνακεσ
χρθςιμοποιϊντασ τθ δικι ςασ βάςθ δεδομζνων, ίςωσ διακόψετε αυτζσ τισ
ςυνδζςεισ εάν μετατρζψετε τθ βάςθ δεδομζνων ςε Access 2010.
Για να μετατρζψετε το αρχείο τθσ Access 2003 ςτθ νζα μορφι αρχείου τθσ
Access 2010 (και τθσ Access 2007), ανοίξτε το αρχείο και, ςτθ ςυνζχεια, ςτθν
καρτζλα Αρχείο, κάντε κλικ ςτθν επιλογι Αποθήκευςη & δημοςίευςη. Στθ
ςυνζχεια, ςτθν περιοχι Τφποι αρχείων βάςησ δεδομζνων, κάντε κλικ ςτθν
επιλογι Βάςη δεδομζνων τησ Access (*.accdb). Κάντε κλικ ςτο ςτοιχείο
Αποθήκευςη ωσ.
Εάν είναι ανοικτά τυχόν αντικείμενα τθσ βάςθσ δεδομζνων όταν κάνετε κλικ
ςτθν επιλογι Αποθήκευςη ωσ, θ Access 2010 ςάσ παροτρφνει να τα κλείςετε
πριν από τθ δθμιουργία του αντιγράφου. Επιλζξτε Ναι για να κάνετε τθν Access να κλείςει αυτά τα αντικείμενα ι επιλζξτε Όχι για να ακυρϊςετε όλθ τθ
διεργαςία.
Εάν είναι απαραίτθτο, θ Access ςάσ παροτρφνει να αποκθκεφςετε τισ
αλλαγζσ ςασ. Στθ ςυνζχεια, ςτο παράκυρο διαλόγου Αποθήκευςη ωσ,
πλθκτρολογιςτε ζνα όνομα αρχείου ςτο πλαίςιο Όνομα αρχείου και, ςτθ
ςυνζχεια, επιλζξτε Αποθήκευςη.

