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В това ръководство 
Microsoft Access 2010 изглежда много по-различно от Access 2003 и затова създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно. 
Четете нататък, за да научите основните части на новия интерфейс, да откриете безплатно обучение за Access 2010 и да се ориентирате къде да 
намерите функции като „Визуализация на печата“ или диалоговия прозорец „Опции“, да разберете как да обменяте файлове с бази данни с хора, 
които още нямат Access 2010, както и да научите какво се е случило с прозореца „База данни“ и с бутонните табла. 
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Скриване на  
лентата 

Имате нужда от повече 
място на екрана? 

Щракнете върху тази 
икона или натиснете 
CTRL+F1, за да скриете 
или покажете лентата. 

Превключване между 
изгледите  

Щракнете върху тези бутони, 
за да превключите между 
наличните изгледи за избра-
ния обект. 

Изгледите могат да включват 
Изглед за формуляр, Изглед 
на таблица с данни, Изглед 
на оформление и Режим на 
проектиране. 

Раздели на лентата 

Щракнете върху кой да е раздел от 
лентата, за да се покажат неговите 
бутони и команди. 

Навигационен екран  
Използвайте този екран, за 
да организирате обекти на 
бази данни и да отваряте 
или променяте дизайна на 
обект на бази данни.  

Лента с инструменти за бърз достъп 

Командите, показани тук, се виждат винаги. Можете да 
добавяте любимите си команди към тази лента с инструменти. 

Групи на лентата 

Всеки раздел на лентата съдържа групи и всяка група съдържа 
набор от свързани команди. Тук групата Записи съдържа команди 
за създаване на нови записи на бази данни и за записването им.  

Изгледът Backstage 
Щракнете върху раздела 
Файл, за да влезете 
в изгледа Backstage, 
откъдето можете да 
отваряте, записвате, 
печатате и управлявате 
своите бази данни. 

За да излезете от изгледа 
Backstage, щракнете върху 
кой да е раздел от 
лентата. 

Контекстни раздели на лентата  

Някои раздели се появяват на лентата 
само когато имате нужда от тях. 
Например, ако отворите таблица 
в изглед Проектиране, ще видите 
Инструменти за таблици, които 
включват два допълнителни раздела – 
Полета и Таблица.  
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Първи стъпки в Access 2010 

Access 2010 се отваря в изгледа Backstage, който съдържа много от 
командите, които в Access 2003 бяха в менюто Файл. 

В изгледа Backstage можете да създавате и записвате нови бази 
данни, да започвате от шаблон, да отваряте налични бази данни и да 
ги публикувате в SharePoint. 

В изгледа Backstage можете също да получите помощ. За да ви 
помогнем да научите Access 2010, предлагаме множество безплатни 
ресурси, включително курсове за обучение и справочник „От 
менютата към лентата“, който ви позволява да щракнете върху всяка 
от командите в Access 2003 и ви показва къде точно се намира тя 
в Access 2010. 

Къде са моите менюта и ленти 

с инструменти? 

В Access 2010 една широка ивица минава през горната част на 
прозореца на програмата. Това е лентата и тя замества старите 
менюта и ленти с инструменти. Всеки раздел на лентата съдържа 
различни бутони и команди, които са организирани в групи. 

Когато отворите база данни, се показва разделът Начало на лентата. 
Този раздел съдържа много от най-често използваните команди 
в Access. Например първото нещо, което ще видите в лявата част на 
раздела, е групата Изгледи, която може да включва командите 
Изглед за формуляр, Изглед на таблица с данни, Изглед на 
оформление и Режим на проектиране. 

След това в групата Клипборд ще намерите командите за поставяне, 
изрязване и копиране, както и Копиране на формати. 

Лентата променя външния си вид според размера и разделителната 
способност на екрана на вашия компютър. На по-малките екрани 
някои групи от лентата може да показват само името на групата, без 
командите. В този случай просто щракнете върху малката стрелка 
в бутона на групата, за да разкриете командите. 

За да намерите тези безплатни ресурси, щракнете върху раздела 
Файл и после щракнете върху Помощ. След това под Поддръжка 
щракнете върху Първи стъпки. 
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Какво е станало с прозореца „База данни“? 

Когато отворите база данни или 
създадете нова в Access 2010, 
имената на обектите на базата данни 
се появяват в навигационния екран, 
който замества прозореца „База 
данни“ от Access 2003. 

Обектите на базата данни включват 
вашите таблици, заявки, формуляри, 
отчети, страници, макроси и модули. 
Навигационният екран разделя 
обектите във вашата база данни на 
категории, а тези категории съдържат 
групи. Някои категории са 
предварително зададени, но можете 
също да създавате ваши собствени 
групи по избор. 

Ако сте използвали прозореца „База 
данни“, за да изпълните задача 
с обект на база данни в Access 2003, 
сега можете да изпълните тази 

задача, като използвате навигационния екран. За да отворите или 
приложите команда към обект от база данни, щракнете с десния 
бутон върху обекта и изберете елемент на меню от списъка. 

В навигационния екран списъкът с обекти се вижда винаги; нещата не 
се зариват под формулярите и другите обекти. Освен това в този 
екран можете да извършвате търсене на обекти. 

Какво е станало с бутонните табла? 

Бутонните табла са формуляри на Access, съдържащи бутони или 
хипервръзки, които отварят например формуляр или отчет. 
Използването на бутонни табла е начин за скриване на обекти на 
база данни, които не искате да бъдат виждани от други потребители. 

В Access 2010 можете да използвате навигационния екран вместо 
бутонни табла. За да направите това, вие създавате потребителски 
категории и групи, предоставящи преки пътища само към обектите, 
които искате да се виждат от потребителите. След това задавате 
опциите за навигационния екран, така че оставащите обекти да бъдат 
скрити. Щракнете с десния бутон в горния край на навигационния 
екран и след това щракнете върху Опции за навигация. 

За да добавите категория по избор, щракнете върху Добавяне на 
елемент. За да добавите група по избор, изберете категория по 
избор и след това щракнете върху Добавяне на група. Можете да 
скриете група, като изчистите отметката от квадратчето до нея. След 
като създадете своите групи по избор, добавете обекти към тях, като 
ги плъзгате в навигационния екран. За да скриете обект на база 
данни, добавете го към скрита група. 
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Неща, които може би ще потърсите 

Прегледайте таблицата по-долу, за да откриете някои от честите и познати неща, които може да търсите в Access 2010. Въпреки че този списък не 
е изчерпателен, той е едно добро начало. За пълен списък с командите на Access 2010 щракнете върху раздела Файл, щракнете върху Помощ, след 
което щракнете върху Първи стъпки.  

За да… Направете следното…  А след това... 

Подредите елементите в навигационния екран 
Щракнете с десния бутон на 
мишката в горната част на 

Изберете желаните опции за организиране, като например 
Сортирай по или Изглед по 

Създадете нови таблици, формуляри и други обекти  
Щракнете върху раздела 

Създаване 
Щракнете върху командата за обекта, който искате да 
създадете 

Преглеждате и редактирате отношения на бази данни 
Щракнете върху раздела 

Инструменти за бази данни 
В групата Релации щракнете върху Релации 

Разделите база данни на клиентска и сървърна база 
данни 

Щракнете върху раздела 
Инструменти за бази данни 

В групата Преместване на данни щракнете върху База 
данни на Access 

Запишете база данни като база данни на друга версия 
на Access 

Щракнете върху раздела 
Файл 

Щракнете върху Запис и публикуване, след което в Запиши 
базата данни като щракнете върху желания формат 

Импортирате или експортирате данни 
Щракнете върху раздела 

Външни данни 
Изберете формата на данните, от които искате да 
импортирате или в които искате да експортирате 

Шифровате база данни 
Щракнете върху раздела 

Файл 
Щракнете върху Защити с парола 
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Къде е „Визуализация на печата“? 

В Access 2010 ще намерите „Визуализация на печата“ в изгледа 
Backstage, наред с други полезни настройки, свързани с печата. 

Щракнете върху раздела Файл, щракнете върху Печат, след което 
щракнете върху Визуализация на печата. Отваря се разделът 
Визуализация на печата с визуализация как ще изглежда текущият 
обект при отпечатване. 

Какво е станало с „Инструменти | Опции“? 

Търсите програмните настройки, които ви позволяват да управлявате 
неща като избиране на формуляр по подразбиране за текущата база 
данни? Или може би искате да конфигурирате базата данни така, че 
обектите да се показват в припокриващи се прозорци, а не в раздели 
на документа. 

Щракнете върху раздела Файл и после щракнете върху Опции. Това 
отваря диалоговия прозорец Опции на Access, откъдето можете да 
персонализирате своите настройки и предпочитания за Access. 

Можете да използвате опциите в раздела Визуализация на печата, 
за да правите фини настройки на своите предпочитания, например за 
да променяте размера на хартията, да задавате полета или да 
променяте ориентацията от портретна на пейзажна. Можете също да 
експортирате данните от обекта в различни формати, като 
използвате командите в групата Данни. Когато сте готови да 
печатате, щракнете върху Печат долу вляво на раздела Визуализация 
на печата. 

Някои настройки в диалоговия прозорец Опции на Access са 
приложими само за Access. Някои предпочитания обаче (например 
цветовата схема) ще важат за всички други програми от Microsoft 
Office 2010, които сте инсталирали. 
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Дръжте любимите си команди наблизо 

Лентата с инструменти за бърз 
достъп в горния ляв ъгъл на 
прозореца на програмата Access 
предлага преки пътища към 
командите, които ще използвате 
често. 

Като добавяте бутони към тази 
лента с инструменти, можете да 
държите всичките си любими 

команди видими по всяко време дори когато превключвате между 
разделите на лентата. 

Щракнете върху падащата стрелка до лентата с инструменти за бърз 
достъп, за да включите или изключите някоя от командите в списъка. 
Ако командата, която искате да добавите, не се вижда в списъка, 
превключете на раздела на лентата, където се вижда бутонът, и след 
това там щракнете с десния бутон върху него. В менюто, което 
се появява, щракнете върху Добави към лентата с инструменти за 
бърз достъп. 

Създаване на ваши собствени раздели 

или групи на лентата 

Можете да персонализирате командите 
на лентата, като поставите бутони 
в групите на лентата там, където искате 
да се появяват, или като създадете 
раздели по избор според желанията си. 

Щракнете с десния бутон върху коя да 
е група на лентата и след това щракнете 
върху Персонализиране на лентата. 
В диалоговия прозорец Опции на Access 
можете да добавяте команди към своите 
раздели или групи. Например можете да 
създадете раздел Контроли и след това 

да добавите някои от командите, които използвате най-често, към 
група по избор в този раздел. 

Ако направите грешка, 
няма страшно. Можете 
да зползвате бутона 
Начално състояние, ако искате да върнете настройките по 
подразбиране (фабричните настройки) на лентата. 

Не всички команди на предишния Access се появяват на лентата, но 
повечето все още са достъпни. Ако сред тях има такива, които са ви 
нужни, просто ги добавете към лентата или към лентата 
с  нструменти за бърз достъп. 

В диалоговия прозорец Опции на Access, в списъка Избирай 
команди от щракнете върху Команди не на лентата. След това 
намерете желаната команда и я добавете към раздела или групата 
по избор на лентата. 
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Представяне на клавишните подсказвания 

Access 2010 предоставя клавишни комбинации за лентата, наречени 
клавишни подсказвания, така че да можете лесно да изпълнявате 
задачи, без да използвате мишката. 

Работят ли все още клавишните 

комбинации? 

Клавишните комбинации от Access 2003 все още са налични 
в Access 2010. 

Ако знаете някоя клавишна последователност, можете да 
я използвате. Например, при формуляр в изглед на оформление 
ALT+F8 все още отваря „Списък с полета“, а с ALT+F4 можете да 
излезете от Access 2010. 

Много от старите ускорители на менюта също са налични. Например, 
ако натиснете последователно ALT, Ф, О, ще се отвори диалоговият 
прозорец Опции на Access (преди Инструменти | Опции) и т. н. 

Когато започнете да въвеждате клавишна последователност 

с клавиша ALT, може да се покаже следният прозорец: 

Ако знаете цялата клавишна последователност, която искате, можете 
да я използвате. Ако не си спомняте (или не сте научили) никакви 
клавишни последователности с клавиша ALT, натиснете ESC, за да 
отмените, и използвайте клавишните подсказвания. 

За да накарате клавишните подсказвания да се появят на лентата, 

натиснете клавиша ALT. 

След това, за да превключите на раздел от лентата, като използвате 
клавиатурата, натиснете клавиша на буквата, показана под този 
раздел. В показания по-долу пример натискате Е, за да отворите 
раздела Създаване, В – за да отворите раздела Външни данни, Р – за 
да отворите раздела Инструменти за бази данни и т. н. 

След като превключите на раздел от лентата по този начин, на 
екрана се появяват всички клавишни подсказвания за този раздел. 
След това можете да завършите последователността, като натиснете 
последния клавиш (или клавиши) за командата, която искате да 
използвате. 

За да се върнете назад с едно ниво, докато сте в последователност, 
натиснете клавиша ESC. Ако направите това няколко пъти поред, ще 
излезете от режима на клавишни подсказвания. 
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Работа с нови и стари файлове на Access 

Базите данни на Access 2010 (и Access 2007) използват нов формат за 
записване на файлове. Ако хората, с които работите, използват 
различни версии на Access, не се притеснявайте – в Access 2010 все 
още можете да отваряте и редактирате по-стари бази данни и да 
споделяте файловете си с хора, които още нямат Access 2010. 

По подразбиране Access 2010 и Access 2007 създават бази данни във 
файловия формат .accdb. Този формат поддържа по-нови функции, 
като многозначните полета, макроси за данни и публикуване 
в SharePoint, така че хората могат да използват базата данни в уеб 
браузър. 

Файловете, създадени във формата на Access 2003 (.mdb), ще работят 
в Access 2010, но функции като прозореца „База данни“ и лентите 
с инструменти ще бъдат заместени от новия потребителски 
интерфейс. 

Отваряне на база данни на 2003 

в Access 2010 

Ако използвате Access 2010, за да отворите база данни, създадена 
с Access 2003, ще видите бутонно табло (ако е било създадено такова). 
Въпреки че работите в Access 2010, технически все още работите 
в предишния файлов формат. Няма да можете да използвате новите 
функции на Access 2010, като многозначни полета и публикуване 
в SharePoint. 

Можете да конвертирате файла си, но преди да го направите, запитайте 
се дали ще работите върху този файл съвместно с хора, които все още 
използват Access 2003 (или дори по-стара версия). Ако отговорът е „да“, 
може би е по-добре да оставите файла във формата .mdb, защото след 
като запишете по-стара база данни като .accdb файл, вече ще можете да 
я използвате само в Access 2010 (или Access 2007). 

Забележка   Ако други хора са създали свързани таблици, използващи 
вашата база данни, може да прекъснете тези връзки, ако конвертирате 
базата данни във формата на Access 2010. 

За да конвертирате файла на Access 2003 в новия формат на Access 2010 
(и Access 2007), отворете файла и след това в раздела Файл щракнете 
върху Запис и публикуване. След това под Типове файлове за бази 
данни щракнете върху База данни на Access (*.accdb). Щракнете върху 
Запиши като. 

Ако има отворени обекти на базата данни, когато щракнете върху 
Запиши като, Access 2010 ви подканва да ги затворите, преди да създаде 
копието. Щракнете върху Да, за да накарате Access да затвори обектите, 
или върху Не, за да прекратите целия процес. 

Ако е необходимо, Access ще ви подсети също да запишете всички 
промени. След това в диалоговия прозорец Записване като въведете 
име в полето Име на файла и след това щракнете върху Запиши. 


