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Бұл нұсқаулықта  
Microsoft OneNote 2010 нұсқасы OneNote 2007 нұсқасына қарағанда мүлдем басқаша көрінеді, сондықтан біз осы нұсқаулықты үйрену 
қисығын азайту үшін жасадық. Жаңа интерфейстің негізгі бөліктері туралы қосымша мәліметтерді оқыңыз, тегін OneNote 2010 оқу курсын 
зерттеп, «Џлгілер» тапсырмалар аймағы немесе «Параметрлер» тілқатысу терезесі сияқты мүмкіндіктерді табыңыз, әлі OneNote 2010 
нұсқасын иеленбеген адамдармен жазбалар алмасу жолын түсініңіз және жетілдірілген мүмкіндіктерге қол жеткізу жолдарын табыңыз. 

© Майкрософт корпорациясы 

(Microsoft Corporation), 2010.  

Барлық құқықтары қорғалған. 

Жылдам қатынау тақтасы  

Осы жерде көрсетілген пәрмендер әрқашан көрінеді. Таңдаулы 
пәрмендерді осы құралдар тақтасына қосуға болады.  

Таспаны көрсету  

OneNote 2010 бағдарламасын 
бірінші рет іске қосқанда, таспа 
ауқымды кеңістікті жазу үшін 
жасырылады. 

Таспаны кез келген уақытта 
көрсету немесе жасыру үшін, 
осы белгішені немесе CTRL+F1 
пернелер тіркесімін басыңыз.  

Тігілмеген жазбалар  

Құрамында басқа бағдарламалардан 
жинақталған жазбалар бар арнайы 
бөлімді ашу үшін, шарлау аумағының 
төменгі жағындағы осы түймешікті 
басыңыз.  

Backstage көрінісі  

Жазу кітапшаларын ашуға, 
жасауға, ортақ пайдалануға, 
басып шығаруға және 
басқаруға болатын Backstage 
көрінісіне ену үшін, Файл 
қойындысын нұқыңыз. 

Backstage көрінісінен шығу 
үшін, кез келген таспа 
қойындысын нұқыңыз. 

Мәтінмәндік таспа қойындылары: 

Кейбір қойындылар таспада тек қажет болғанда ғана 
пайда болады. Мысалы, кесте кірістірілсе немесе 
таңдалса, құрамында Орналасу деп аталатын 
қосымша таспа қойындысы бар Кесте құралдары 
көрінеді.  

Таспа қойындылары  

Таспадағы қойынды түймешіктері мен пәрмендерін 
көрсету үшін, кез келген қойындыны нұқыңыз.  

Жаңа бөлімдер жасау  

Ағымдағы жазу кітапшасына 
жаңа бөлім қойындыларын қосу 
үшін, Жаңа бөлім түймешігін 
басыңыз. 

Жылдам іздеу  

Іздеу жолағына сөз тіркесін немесе кілтсөз енгізу 
арқылы нәрселерді жазбалардан жылдам табыңыз.  

Таспа топтары  

Ѕрбір таспа қойындысында топтар болады, ал әр топта қатысты 
пәрмендер жиыны бар. Осы жерде Тегтер тобы жазба тегтерін 
қолдануға, өзгертуге және іздеуге арналған пәрмендерді қамтиды. 
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OneNote 2010 бағдарламасымен 
жұмысқа кірісу жолы  
Microsoft OneNote бағдарламасын біраз уақыт бойы пайдаланып 
келген болсаңыз, OneNote 2010 бағдарламасында OneNote 2007 
пәрмендері мен құралдар тақтасы түймешіктерінің орналасқан 
жері туралы сұрақтарыңыз болатынына күмән жоқ. 

Бізде OneNote 2010 бағдарламасын пайдалануды үйрететін 
көптеген тегін қол жетімді мәліметтер, оқыту курстары және таспа 
мәзірлері туралы нұсқаулықтар бар. Осы материалдарды табу 
үшін, негізгі бағдарлама терезесіндегі Файл қойындысын нұқып, 
Анықтама түймешігін басыңыз. Одан кейін Қолдау параметрінің 

астынан Жұмысқа кіріскенде түймешігін басыңыз. 

Жеке мәзірлер мен құралдар тақталары 
қайда?  
OneNote 2010 бағдарламасында кең ауқым негізгі бағдарлама 
терезесінің жоғарғы жағын қамтиды. Бұл – таспа, ол ескі мәзірлер 
мен құралдар тақталарының орнын басады. Таспадағы әрбір 
қойындыда таспа топтарына реттелген түрлі түймешіктер мен 
пәрмендер бар. OneNote 2010 бағдарламасы ашылғанда, 
таспаның Басты қойындысы көрсетіледі. Бұл қойындыда OneNote 
бағдарламасында ең жиі пайдаланылатын көптеген пәрмендер 
бар. Мысалы, қойындының сол жағында ең бірінші көрінетін 
нәрсе – Қою, Қиып алу, Көшіру және Џлгі бойынша пішімдеу 
сияқты пәрмендері бар Аралық сақтағыш тобы. 

Оның қасындағы Негізгі мәтін тобынан мәтінді қалың немесе 
көлбеу ететін пәрмендерді, одан кейін тақырыптар мен мәтіннің 
негізгі бөлігіне мәтін пішімдеуін жылдам қолданатын Мәнерлер 
тобын  табуға болады. 

Таспаның сыртқы көрінісі компьютер экранының өлшемі мен 
ажыратымдылығына сай болу үшін реттеледі. Шағын экрандарда 
таспа топтары олардың пәрмендерін емес, тек топ атауын ғана 
көрсетуі мүмкін. Ондай жағдайда, пәрмендерді көрсету үшін, топ 
түймешігін бассаңыз болды. 

Ашылатын веб-бетте қызықтырған элементтер сілтемелерін 
нұқыңыз. Ѕсіресе, көзбе-көз белсенді «Мәзірден таспаға» 
нұсқаулығы – нағыз уақыт үнемдегіш құрал. Кез келген OneNote 
2007 пәрмені таңдалғанда, сол пәрменнің OneNote 2010 
бағдарламасындағы дәл орны көрсетіледі. 
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Ізделуі мүмкін нәрселер  
Төмендегі кестеден OneNote 2010 бағдарламасында ізделуі мүмкін кейбір қарапайым және танымал нәрселерді іздеп табыңыз. Бұл 
тізім кеңейтілген болмаса да, ол жұмысқа кірісуге жақсы орын. OneNote 2010 пәрмендерінің толық тізімін табу үшін, Файл қойындысын 

нұқып, Анықтама түймешігін, одан кейін Жұмысқа кірісу түймешігін басыңыз. 

Орындалатын әрекет... Басу... Одан кейін мына жерден қараңыз... 

Жазбаларды ашу, жасау, ортақ пайдалану, экспорттау, 
жіберу немесе басып шығару 

 
Backstage көрінісі (осы көріністің сол жағындағы 
сілтемені нұқыңыз) 

Мәтінге пішімдеу қолдану және жазба тегтерін табу  Негізгі мәтін, Мәнерлер және Тегтер топтары 

Кестелер, суреттер, сілтемелер, файлдар, дыбыс және 
бейне немесе теңдіктер кірістіру  

 
Кестелер, Суреттер, Сілтемелер,  Файлдар, 
Жазбалар және Нышандар тобы 

Электрондық пошта арқылы бет жіберу, жаңа немесе 
бұрыннан бар жазу кітапшаларын ортақ пайдалану 

 
Электрондық пошта және Ортақ жазу кітапшасы 
топтары 

Нобайлар, қолжазбалар немесе кескіндер салу немесе 
оларды өшіру, қаламдарды теңшеу, бетте жазу кеңістігін 
жасау, нысандарды бұру немесе сілтемені мәтінге 
түрлендіру 

 
Құралдар, Кескіндер кірістіру, Өңдеу және 
Түрлендіру топтары 

Емлені тексеру, зерттеу, мәтінді аудару немесе 
байланысқан жазбаларды алу 

 Емле тексеру, Тіл және Жазбалар топтары 

Экран кеңістігін жазу, бағыттауыштар мен бет 
тақырыптарын көрсету немесе жасыру, бет және шет 
өлшемін орнату, бетті ұлғайту немесе жаңа бүйірлік 
жазбаларды жасау 

 
Көріністер, Бет параметрлері, Ђлғайту және Терезе 
топтары 
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Жаңа жазу кітапшасының шебері қайда?  
OneNote бағдарламасында бір уақытта бірнеше жазу 
кітапшаларымен жұмыс істеуге болады. OneNote 2010 
бағдарламасында OneNote 2007 нұсқасының жаңа жазу 
кітапшасының шебері Backstage көрінісінде орналасқан 
қарапайым интерфейспен ауыстырылды. 

Бастау үшін, Backstage көрінісін ашу мақсатында Файл 

қойындысын нұқып, Жаңа түймешігін басыңыз.  

Бірінші жаңа жазу кітапшасы сақталатын жерді таңдап, 
сипаттамалық атауды енгізіңіз (мысалы, «Апталық күй 
есептері» немесе «Дүйсенбілік кешкі оқу тобы»). Мағыналы 
жазу кітапшасының атын таңдау әсіресе жаңа жазу кітапшасын 
басқа адамдармен ортақ пайдаланғанда маңызды. Одан кейін, 
жаңа жазу кітапшасы сақталатын орынды таңдаңыз немесе 

тексеріп, Жазу кітапшасын жасау түймешігін басыңыз. 

«Құралдар» | «Параметрлер» 
түймешіктеріне не болды?  
Бет қойындылары көрсетілетін, жазба контейнерлері 
көрсетілген, OneNote бағдарламасы сақтық көшірмелерді 
сақтайтын жерлер немесе құпия сөздердің қолданылу жолы 
сияқты нәрселерді басқаруға мүмкіндік беретін OneNote 
бағдарламасының параметрлерін іздеудесіз бе? 
 
Файл қойындысын нұқып, Параметрлер түймешігін басыңыз. 
Сонда OneNote параметрлері мен теңшелімдерін теңшеуге 

болатын OneNote параметрлері тілқатысу терезесі ашылады. 

OneNote параметрлері тілқатысу терезесіндегі кейбір 
параметрлер тек OneNote бағдарламасында қолданылады. 
Басқа параметрлер (мысалы, түстер схемасы) барлық 
орнатылған басқа Microsoft Office 2010 бағдарламаларында 
қолданылады. 
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Таңдаулы пәрмендерді жақын жерде 
ұстау  

OneNote бағдарламасы терезесінің 
жоғарғы сол жағында орналасқан 
жылдам қатынау тақтасы жиі 
пайдаланылатын пәрмендер таңба-
шаларымен қамтамасыз етеді. 

Осы құралдар тақтасына түймешік-
тер қосу арқылы таңдаулы пәрмен-
дерді барлық уақытта тіпті таспа 
қойындыларын ауыстырғанда да 
көрінетін және қол жетімді ете 
аласыз. 

Мәтінмәндік мәзірдегі пәрмендер тізімінің кез келгенін іске қосу 
немесе ажырату үшін, жылдам қатынау тақтасының қасындағы 
ашылмалы көрсеткіні нұқыңыз. пәрмен тізімде көрсетілмесе, 
түймешік пайда болатын таспаға ауысып, сол жерде оны тінтуірдің 
оң жақ түймешігімен нұқыңыз. Пайда болатын мәтінмәндік 

мәзірдегі Жылдам қатынау тақтасына қосу пәрменін таңдаңыз. 

Жеке таспа қойындыларын немесе 
топтарын жасау  

Аспа пәрмендерін пайда болуы тиіс 
таспа топтарына түймешіктерді қою 
немесе жеке теңшелетін таспа 
қойындыларын жасау арқылы теңшей 
аласыз. 

Кез келген таспа тобын тінтуірдің оң 
жақ түймешігімен нұқып, Таспаны 
теңшеу пәрменін таңдаңыз. OneNote 
параметрлері тілқатысу терезесінде 
өз қойындыларыңыз бен топтарыңызға 
пәрмендер қоса аласыз.  

Таспада барлық ескі OneNote 
пәрмендері пайда болмайды, бірақ 
олар қол жетімді болады. Олардың 

кейбірі сізге өте қажет болса, оларды таспаға немесе жылдам 
қатынау тақтасына қоса салуға болады. 

OneNote параметрлері тілқатысу терезесіндегі Пәрмендер 
таңдау тізімінен Таспада жоқ пәрмендер параметрін 
таңдаңыз. Одан кейін, қажет пәрмендерді тауып, оны 
теңшелетін таспа қойындысына немесе тобына қосыңыз. 

Қате жіберсеңіз, қорық-
паңыз. Ѕдепкі («зауыт-
тық») параметрлерге 
қайту үшін, Ысыру 
түймешігін басыңыз. 
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Перне кеңестеріне кіріспе  
OneNote 2010 бағдарламасы таспаға «Пернелер туралы 
кеңестер» деп аталатын таңбашалар береді, сонда тінтуірді 
пайдаланусыз тапсырмаларыңызды жылдам орындай аласыз. 

Пернелер кеңестерін таспада көрсету үшін, ALT пернесін 
басыңыз. 

Одан кейін, пернетақтаны пайдаланып таспадағы қойындыға 
ауысу үшін, қойынды астында көрсетілген әріптің пернесін 
басыңыз. Жоғарыда көрсетілген мысалда N пернесін басып 
Кірістіру қойындысын, S пернесін басып Ортақ пайдалану 
қойындысын, D пернесі арқылы Сурет салу қойындысын және 
т.б. аша аласыз. 

Таспа қойындысына осы жолмен ауысқанда, сол қойындының 
барлық қол жетімді емес пернелер туралы кеңестері экранда 
пайда болады. Одан кейін бірізділікті пайдаланылатын пәрменнің 
соңғы пернесін басу арқылы аяқтай аласыз. 

Бірізділік ішінде бір деңгейге артқа өту үшін, ESC пернесін 
басыңыз. Жолда осылай бірнеше рет істегенде, «Пернелер 
кеңестері» күйі болдырылмайды. 

Көптеген OneNote 2007 пернелер тіркесімі әлі де OneNote 2010 
нұсқасында қол жетімді. Мысалы, CTRL+F пернелер тіркесімі әлі 
де «Іздеу» жолағын белсендіреді, ал ALT+SHIFT+ОЊ ЖАҚ 
КӨРСЕТКІ пернелер тіркесімі бөлектелген мәтінді оңға қарай 
шегіндіреді. 

OneNote 2010 пернелер тіркесімдері тізімін алу үшін, OneNote 
бағдарламасында болғанда F1 пернесін басып, OneNote 
анықтамасынан «пернелер тіркесімі» бөлімін іздеңіз. 

Тікелей ортақ пайдалану сеанстарына 
не болды?  
OneNote 2007 бағдарламасында таныстырылған «Тікелей ортақ 
пайдалану сеансы» мүмкіндігі  OneNote 2010 нұсқасындағы 
көптеген жаңа мүмкіндіктер мен ортақ жазу кітапшаларына 
жасалған жақсартулар арқасында алынып тасталды. 

Тікелей ортақ пайдалану сеанстары IP мекенжайларын, уақытша 
құпия сөздерді және арнайы ауқымды уақытты бөлісуді қажет етсе 
де, OneNote 2010 нұсқасы жазу кітапшаларын оңайырақ және 
виртуалды түрде кез келген жерден, тіпті стандартты веб-
шолғыштан да ортақ пайдалануға және пайдалануға мүмкіндік 
береді. 

Ортақ жазу кітапшалары үшін OneNote 2010 бағдарламасында 
ортақ жазбаларды желіден тыс өңдеу және оларды кейін 
үндестіру, оқылмаған жазбаларды ерекшелеу, автор бойынша 
іздеу, беттердің нұсқалық жұрналын көрсету немесе басқару және 
жойылған жазбаларды қалпына келтіру үшін себетті пайдалану 
мүмкіндіктері таныстырылады. 

Осы мүмкіндіктерді пайдалануды бастау үшін, таспадағы Ортақ 
пайдалану қойындысын нұқыңыз. 



OneNote 2007 бағдарламасынан 

OneNote 2010 бағдарламасына тасымалдау  

Microsoft® 

 

Ѕлі OneNote 2010 нұсқасы жоқ адамдармен жұмыс істеу жолы  
OneNote 2010 жазу кітапшалары ақпарат сақтауға арналған жаңа файл пішімін пайдаланады. Бірігіп жұмыс істейтін адамдар OneNote 
бағдарламасының әр түрлі нұсқаларын пайдаланатын болса, қобалжымаңыз — ескі жазу кітапшаларын әлі де OneNote 2010 
нұсқасында ашуға және өңдеуге және файлдарыңызды әлі OneNote 2010 нұсқасы жоқ адамдармен ортақ пайдалануға болады.  

OneNote 2010 
бағдарламасында 

Не болады? Не істеуге болады? 

OneNote 2007 нұсқасында 
жасалған жазу кітапшасын 

ашасыз. 

OneNote 2010 бағдарламасы терезесіндегі терезе тақырыбында 

[Сыйысымдылық күйі] сөздері көрінеді. 

  

  

Бұл OneNote 2010 бағдарламасында болсаңыз да, техникалық тұрғыдан әлі 
де бұрынғы файл пішімінде жұмыс істеледі және математикалық теңдеулер, 
байланысқан жазбалар, көп деңгейлі ішкі беттер, нұсқаулар және себет 
сияқты жаңа OneNote 2010 мүмкіндіктерін файлды OneNote 2010 файл 
пішіміне түрлендіргенше пайдалана алмайсыз. 

Сыйысымдылық күйінен шығып, 2007 файлын жаңа OneNote 2010 пішіміне 
түрлендіру үшін, Файл қойындысын нұқып, Ақпарат түймешігін басыңыз. 
Түрлендірілетін жазу кітапшасының Параметрлер түймешігін басып, 
Сипаттар параметрін таңдаңыз. Ашылатын Жазу кітапшасының 
сипаттары тілқатысу терезесінде 2010 нұсқасына түрлендіру түймешігін 
басыңыз. 

Ескі жазу кітапшасын түрлендірместен бұрын, әлі күнге дейін OneNote 2007 
нұсқасын пайдаланатын адамдармен бірігіп жұмыс істеу және жазу 
кітапшасының басқалармен ортақ пайдаланылуы қажет немесе қажет 
емес екенін анықтаңыз. Қажет деп шешсеңіз, сыйысымдылық күйінде 
жұмыс істеуді жалғастыру мүмкін болуы мүмкін. 

Жаңа жазу кітапшасын жаңа 
OneNote 2010 пішімінде 
жасайсыз немесе ескі жазу 
кітапшасын жаңа OneNote 2010 

пішіміне түрлендіресіз. 

Біреу жаңа OneNote 2010 пішімінде сақталған жазу кітапшасын ашу үшін 
OneNote 2007 бағдарламасын пайдаланса, ол жазу кітапшасының жаңалау 
OneNote нұсқасында жасалғаны туралы қате хабарын алады. Олар жазу 
кітапшасын қарай немесе өңдей алмайды. 

Жазу кітапшасын жіберу немесе ортақ пайдалану алдында, оны ескі 
OneNote 2007 пішіміне түрлендіруге немесе серіктесеріңізге бағдарламаны 
OneNote 2010 нұсқасына жаңартуды ұсынуға болады. 

Белгілі бір себеппен серіктестеріңіз OneNote 2010 нұсқасына жаңарта 
алмаса, олар OneNote 2010 бағдарламасының тегін сынап көруге арналған 
нұсқасын қотара алады. Бұл оларға OneNote 2010 жазу кітапшаларын 
шектелген уақыт ішінде өңдеуге және барлық OneNote файлдарын шексіз 
қарауға болады. Барлық Office 2010 бағдарламаларының сынап көруге 
арналған нұсқалары Office.com торабында қол жетімді. 

Құжатыңызды OneNote 2007 

файлы ретінде сақтайсыз. 
Біреу жаңа OneNote 2010 пішімінде сақталған жазу кітапшасын ашу үшін 
OneNote 2007 бағдарламасын пайдаланса, жазу кітапшасы әдеттегідей 
ашылады, одан әрі түрлендіру қажет болмайды. 

Міндетті түрде бір нәрсе істеу қажет емес. 

Дегенмен, ескі OneNote 2007 пішімінде жұмыс істеуді жалғастырсаңыз, 
математикалық теңдіктер, байланысқан жазбалар, көп деңгейлі ішкі 
беттер, нұсқалар және себет сияқты жаңа OneNote 2010 мүмкіндіктері қол 
жетімді болады. 


