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Áttérés az Access 2010-es verziójára
az Access 2003-as verziójáról
A jelen útmutatóról
A Microsoft Access 2010 megjelenése nagyban eltér az Access 2003-as verzióétól, ezért elkészítettük ezt az útmutatót, hogy megkönnyítsük a tanulást
Megismerheti belőle az új felhasználói felület legfontosabb részeit, ingyenes oktatóanyagokat találhat az Access 2010 használatához, megtudhatja, hogy hol
található a Nyomtatási kép és a beállítási párbeszédpanel, megtanulhatja, hogy miként oszthatja meg adatbázisfájljait olyan felhasználókkal, akik még nem
rendelkeznek az Access 2010-es verziójával, továbbá megtudhatja, mi történt az Adatbázis ablakkal és a kapcsolótáblákkal.
Gyorselérési eszköztár

Menüszalagfülek

Az itt elhelyezett parancsok mindig láthatók. A gyakran
használt parancsokat felveheti erre az eszköztárra.

A menüszalag füleire kattintva megjelenítheti a fülhöz
tartozó lapon lévő gombokat és parancsokat.

Menüszalagcsoportok
A menüszalag mindegyik lapján csoportok találhatók, bennük egymáshoz
kapcsolódó parancsok helyezkednek el. Itt, a Rekordok csoportban találhatók
az adatbázisrekordok létrehozására és mentésére szolgáló parancsok.

Backstage nézet

A menüszalag elrejtése

A Fájl fülre kattintva
megjelenítheti a Backstage
nézetet, ahol adatbázisokat
nyithat meg, menthet,
nyomtathat és kezelhet.

Több
helyre
van
szüksége
a képernyőn? Kattintson erre az ikonra, vagy nyomja le a CTRL+F1 billentyűkombinációt a menüszalag
elrejtéséhez, illetve megjelenítéséhez.

Környezetfüggő menüszalaglapok
Néhány lap csak akkor jelenik meg
a menüszalagon, amikor szükség van rá.
Ha például egy táblát Tervező nézetben nyit
meg, megjelenik a Táblaeszközök lap, és
alatta két másik, a Mezők és a Táblázat lap.

Navigációs ablak
Ebben az ablakban rendszerezheti
az adatbázis-objektumokat, valamint megnyithatja és módosíthatja a kialakításukat.
A Backstage nézetből való
kilépéshez kattintson bármelyik menüszalagfülre.

Váltás a nézetek között
Ezekre a gombokra kattintva
válthat a kijelölt objektumhoz
elérhető nézetek között.
A következő nézetek állhatnak
rendelkezésre: Űrlap nézet,
Adatlap nézet, Elrendezési
nézet és Tervező nézet.
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Első lépések az Access 2010 használatában

Hová lettek a menük és az eszköztárak?

Az Access 2010 a Backstage nézettel nyílik meg; itt található sok olyan
parancs, amely az Access 2003 Fájl menüjében volt elérhető.

Az Access 2010-es verziójában egy széles sáv húzódik végig a fő
programablak tetején. Ez a menüszalag, amely felváltja a régi menüket és
eszköztárakat. A menüszalag minden lapján különböző gombok és
parancsok találhatók csoportokba rendezve.

A Backstage nézetben adatbázisokat hozhat létre és menthet, sablont
választhat a munkához, meglévő adatbázisokat nyithat meg, és közzéteheti
az adatbázisokat egy SharePoint-webhelyen.
A Backstage nézetben segítséghez is juthat. Az Access 2010 megismerését
számos ingyenes forrás segíti, köztük tanfolyamok és a menüparancsoknak
a menüszalagon elfoglalt helyét ismertető útmutató. Ha ebben az Access
2003-parancsokra kattint, megtekintheti, hogy hol találhatók meg az
Access 2010 felületén.

Amikor megnyit egy adatbázist, a menüszalag Kezdőlap lapja látható. Itt
található az Access alkalmazásban leggyakrabban használt parancsok
nagy része. A lap bal szélén van például a Nézetek csoport, amely az
Űrlap nézet, az Adatlap nézet, az Elrendezési nézet és a Tervező nézet
parancsot foglalhatja magába.

A mellette lévő Vágólap csoportban a beillesztési, másolási és kivágási
parancsok, valamint a Formátummásoló gomb található.

Ezeket az ingyenes forrásokat megtalálhatja a Fájl fülre, majd a Súgó
elemre kattintva. A Támogatás csoportban kattintson az Első lépések
ikonra.

A menüszalag megjelenése a számítógép képernyőjének méretéhez és
felbontásához igazodik. Kisebb képernyőkön előfordulhat, hogy egyes
menüszalagcsoportoknak csak a neve látható, a bennük lévő parancsok
nem. Ilyenkor a parancsok megjelenítéséhez egyszerűen kattintson
a csoportot jelző gombon lévő nyílra.
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Mi történt az Adatbázis ablakkal?
Amikor az Access 2010-es verziójában
megnyit vagy létrehoz egy adatbázist, az
adatbázis-objektumok neve a navigációs
ablakban jelenik meg. A navigációs ablak
az Access 2003-as verzió Adatbázis
ablakát váltja fel.
Az adatbázis-objektumok közé táblák,
lekérdezések, űrlapok, jelentések,
lapok, makrók és modulok tartoznak.
A navigációs ablak kategóriákra osztja
az adatbázis-objektumokat, és ezek
a kategóriák csoportokat tartalmaznak.
Vannak előre megadott kategóriák, de
egyéni csoportok is létrehozhatók.

Mi történt a kapcsolótáblákkal?
A kapcsolótáblák Access-űrlapok olyan gombokkal és hivatkozásokkal,
amelyek például űrlapokat vagy jelentéseket nyitnak meg. A kapcsolótáblán
elrejtheti azokat az adatbázis-objektumokat, amelyeket nem szeretne más
felhasználóknak megjeleníteni.
Az Access 2010 alkalmazásban a kapcsolótáblák szerepét a navigációs ablak
tölti be. Használatához egyéni kategóriákat és csoportokat kell létrehoznia,
amelyek csak a felhasználóknak megjeleníteni kívánt objektumok
hivatkozását tartalmazzák. Ezután a navigációs ablakban a megfelelő
beállításokkal elrejtheti a többi objektumot. Kattintson a jobb gombbal
a navigációs ablak tetejére, majd válassza a Navigációs beállítások parancsot.

Ha az Access 2003-as verziójában az
Adatbázis ablakot használta az adatbázis
-objektumokon végzett műveletekhez,
most
ugyanazokat
a műveleteket
a navigációs ablakban végezheti el. Ha
meg szeretne nyitni egy adatbázis-objektumot, vagy alkalmazni szeretne rá
egy parancsot, kattintson a jobb gombbal az objektumra, és válassza a helyi
menü megfelelő parancsát.
A navigációs ablakban az objektumok listája mindig látható, az elemeket
nem fedik el űrlapok vagy más objektumok. Az ablakban kereshet is
objektumokat.

Egyéni kategória hozzáadásához kattintson az Elem hozzáadása gombra.
Egyéni csoport hozzáadásához jelöljön ki egy egyéni kategóriát, és kattintson
a Csoport hozzáadása gombra. Az egyes csoportokat jelölőnégyzetük
törlésével elrejtheti. Az egyéni csoportok létrehozása után a navigációs
ablakban húzással helyezhet el bennük objektumokat. Ha egy adatbázisobjektumot el szeretne rejteni, rejtett csoportba vegye fel.
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Mi hol található?
Az alábbi táblázat összefoglalja néhány gyakori és alapvető művelet végrehajtási helyét, amelyet az Access 2010-es verziójában kereshet. A lista nem teljes,
de hasznos lehet a kezdéshez. Az Access 2010 parancsainak teljes listájához kattintson a Fájl fülre, a Súgó elemre, majd az Első lépések ikonra.

Művelet...
Elemek átrendezése a navigációs ablakban

Új táblák, űrlapok és más objektumok létrehozása

Első lépés…

Következő lépés...

Kattintson a jobb gombbal
a Navigációs ablak tetejére

Mutasson a kívánt rendszerezési lehetőségre, például
a Rendezés vagy a Megjelenítés pontra

Kattintson
a Létrehozás fülre

Kattintson a létrehozni kívánt objektumnak megfelelő
parancsra

Adatbázis-kapcsolatok megtekintése és szerkesztése

Kattintson az
Adatbáziseszközök fülre

A Kapcsolatok csoportban kattintson a Kapcsolatok gombra

Adatbázis felosztása előtér- és háttéradatbázisra

Kattintson az
Adatbáziseszközök fülre

Az Adatok áthelyezése csoportban kattintson az Accessadatbázis gombra

Adatbázis mentése más verziójú Access-adatbázisként

Adatok importálása és exportálása

Adatbázis titkosítása

Kattintson
a Fájl fülre
Kattintson
a Külső adatok fülre
Kattintson
a Fájl fülre

Kattintson a Mentés és közzététel elemre, majd az Adatbázis
mentése másként csoportban kattintson a kívánt formátumra
Jelölje ki azt az adatformátumot, amelyből importálni, vagy
amelybe exportálni szeretne
Kattintson a Titkosítás jelszóval gombra
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Hol található a nyomtatási kép?
Az Access 2010-es verziójában a nyomtatási kép a Backstage nézetben
található néhány más hasznos nyomtatásspecifikus beállítással együtt.
Kattintson a Fájl fülre, majd a Nyomtatás elemre, végül a Nyomtatási kép
ikonra. Megnyílik a Nyomtatási kép lap az aktuális objektum
nyomtatásban megjelenő mintaképével.

Hová tűnt az Eszközök menü Beállítások
parancsa?
Azokat a programbeállításokat keresi, amelyekkel szabályozhatja, hogy
például mi legyen az aktuális adatbázis alapértelmezett űrlapja? Esetleg
úgy szeretné beállítani az adatbázist, hogy az objektumok egymást
átfedő ablakokban, ne dokumentumfüleken jelenjenek meg?
Kattintson a Fájl fülre, majd a Beállítások parancsra. Megnyílik Az Access
beállításai párbeszédpanel, ahol testre szabhatja az Access beállításait.

A Nyomtatási kép lapon lévő lehetőségekkel pontosíthatja
a beállításokat, például megváltoztathatja a papírméretet, megadhatja
a margókat, vagy állóról fekvő tájolásra válthat. Az objektum adatait
különböző formátumokba is exportálhatja az Adatok csoport
parancsaival. Amikor készen áll a nyomtatásra, kattintson a Nyomtatás
gombra a Nyomtatási kép lap bal szélén.

Az Access beállításai párbeszédpanelen található beállítások némelyike
csak az Access alkalmazásra vonatkozik. Más beállítások azonban (mint
a színséma) a Microsoft Office 2010 összes telepített alkalmazásában
érvényesülnek.
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A gyakori parancsok kézhez álló elhelyezése
Az Access programablakának bal felső
sarkában található gyorselérési eszköztár
lehetővé teszi a leggyakrabban használt
parancsok gyors elérését.
Az eszköztárra gombokat helyezve a gyakran
használt parancsokat mindig szem előtt
tarthatja, még a menüszalagfülek közötti
váltáskor is.
A gyorselérési eszköztár mellett látható
nyílra kattintva bármelyik parancsot letilthatja vagy engedélyezheti
a helyi menüben. Ha a felvenni kívánt parancs nem szerepel a listában,
nyissa meg a parancsot tartalmazó lapot a menüszalagon, és kattintson rá
a jobb gombbal. A megjelenő helyi menüben kattintson a Felvétel
a gyorselérési eszköztárra parancsra.

Egyéni menüszalaglapok és -csoportok
létrehozása
A menüszalag parancsait testre szabhatja
úgy, hogy a megfelelő gombokat a kívánt
csoportba
helyezi,
vagy
egyéni
menüszalagcsoportokat hoz létre.
Kattintson
a
jobb
gombbal
egy
menüszalagcsoportra,
majd
válassza
a Menüszalag testreszabása parancsot. Az
Access beállításai párbeszédpanelen saját,
egyéni lapokra vagy csoportokba helyezheti
a parancsokat. Létrehozhat például egy
Vezérlők nevű lapot, majd a leggyakrabban
használt parancsokat felveheti erre a lapra
egy egyéni csoportba.
Ha hibázik, ne essen pánikba. Az
Alaphelyzet gombra kattintva
visszatérhet az alapértelmezett
(„gyári”) beállításokhoz.
Az Access régebbi parancsai közül nem mind érhető el a menüszalagon,
de a többségük igen. Ha ezekre szüksége van, egyszerűen vegye fel őket
a menüszalagra vagy a gyorselérési eszköztárra.
Az Access beállításai párbeszédpanel Választható parancsok helye
listájában válassza A menüszalagon nem szereplő parancsok elemet.
Ezután keresse meg a kívánt parancsot, és helyezze el egy egyéni
menüszalaglapon vagy -csoportban.
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A billentyűtippek

Működnek még a billentyűparancsok?

Az Access 2010 a menüszalaghoz billentyűparancsokat, úgynevezett
billentyűtippeket kínál, amelyek használatával gyorsan, egér nélkül
dolgozhat.

Az Access 2003 billentyűparancsai az Access 2010-es verziójában is
működnek.
Ha ismeri a használni kívánt billentyűparancsot, egyszerűen írja be. Ha
például egy űrlapot Elrendezési nézetben jelenít meg, az ALT+F8
billentyűkombináció lenyomásával továbbra is megnyithatja a Mezőlistát, az
ALT+F4 billentyűkombináció lenyomásával pedig bezárhatja az Access 2010
alkalmazást.

A billentyűtippeket az ALT billentyű lenyomásával jelenítheti meg
a menüszalagon.
Ezután ha az egyik lapra szeretne váltani, nyomja le a felirata alatt látható
billentyűt. A példában a H billentyű lenyomásával megnyithatja a Létrehozás,
az Ü billentyűvel a Külső adatok, a B billentyűvel az Adatbáziseszközök lapot
és így tovább.

A régi menük billentyűparancsainak nagy része szintén működik. Az ALT,
az S és a T billentyű egymás utáni lenyomásával például megnyithatja Az
Access beállításai párbeszédpanelt (mint korábban az Eszközök menü
Beállítások parancsával) és így tovább.
Amikor az ALT billentyűt lenyomva megkezdi egy billentyűparancs
megadását, megjelenhet egy kis panel:

Miután így a megfelelő lapra váltott, az azon a lapon használható összes
billentyűtipp megjelenik a képernyőn. A sorozatot a használni kívánt
parancshoz tartozó billentyű(k) lenyomásával fejezheti be.
A billentyűsorozat közepén az ESC billentyű lenyomásával léphet vissza
egy szinttel. Ha egy sorozatban többször használja az ESC billentyűt, kilép
a billentyűtipp-üzemmódból.

Ha ismeri a teljes billentyűparancs-sorozatot, írja be nyugodtan. Ha
elfelejtette (vagy soha nem jegyezte meg) az ALT billentyűvel kezdődő
kombinációkat, az ESC billentyű lenyomásával lépjen ki a sorozatból, és
használja inkább a billentyűtippeket.
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Régi és új Access-fájlok használata
Az Access 2010 (és az Access 2007) adatbázisai új formátumban mentik
a fájlokat. Ha munkatársai többféle Access-verziót használnak, ne
aggódjon – az Access 2010-es verziójában is megnyithatja és szerkesztheti
a régebbi típusú adatbázisokat, és megoszthatja a fájlokat azokkal
a felhasználókkal, akik még nem tértek át az Access 2010-es verziójára.
Alapértelmezés szerint az Access 2010 és az Access 2007 .accdb
fájlformátumban hozza létre az adatbázisokat. Ez a formátum támogatja
az új szolgáltatásokat, például a többértékű mezőket, az adatmakrókat és
a SharePoint-webhelyen való közzétételt, így a felhasználók
webböngészőben is használhatják az adatbázist.
Az Access 2003 formátumában (.mdb) készült fájlok megnyithatók az
Access 2010-es verziójában, de például az Adatbázis ablakot és az
eszköztárakat felváltják az új felhasználói felület elemei.

2003-as verziójú adatbázis megnyitása az
Access 2010 alkalmazásban
Ha az Access 2010 alkalmazásban megnyit egy olyan adatbázist, amely az
Access 2003-as verziójában készült, megjelenik egy kapcsolótábla (ha az
adatbázis tartalmaz ilyet). Jóllehet az Access 2010-es verzió környezetében
dolgozik, technikailag a régebbi fájlformátumot használja. Az Access 2010 új
szolgáltatásai, például a többértékű mezők és a SharePoint-webhelyen való
közzététel nem érhető el.
A fájlt konvertálhatja ugyan, de előbb mérje fel, hogy együtt fog-e rajta
dolgozni olyan felhasználókkal, akik még mindig az Access 2003-as (vagy
régebbi) verzióját használják. Ha igen, célszerű .mdb formátumban megőrizni
a fájlt, mert ha egy régebbi adatbázist .accdb formátumban ment, azt már
csak az Access 2010-es (vagy 2007-es) verziójában lehet használni.
Megjegyzés: Ha mások csatolt táblákat hoztak létre az adatbázis alapján,
ezek a csatolások sérülhetnek, ha az adatbázist Access 2010-es formátumúra
konvertálja
Az Access 2003-as formátumú fájl új, Access 2010-es (és Access 2007-es)
formátumúra való konvertálásához nyissa meg a fájlt, majd a Fájl lapon
kattintson a Mentés és közzététel elemre. Az Adatbázis fájltípusa
csoportban kattintson az Access-adatbázis (*.accdb) elemre. Kattintson
a Mentés másként gombra.
Ha a Mentés másként gombra kattintáskor adatbázis-objektumok vannak
megnyitva, az Access 2010 jelzi, hogy a másolat létrehozása előtt ezeket be
kell zárnia. Az Igen gombra kattintva az Access bezárja az objektumokat, míg
a Nem gombra kattintva megszakítja a teljes folyamatot.
Ha szükséges, az Access megkérdezi azt is, hogy menti-e a változtatásokat.
A Mentés másként párbeszédpanelen adja meg a fájl nevét a Fájlnév
mezőben, és kattintson a Mentés gombra.

