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Šiame vadove 

„Microsoft Access 2010“ išvaizda labai skiriasi nuo „Access 2003“, taigi sukūrėme šį vadovą, kad padėtume jums greičiau išmokti naudotis. Perskaitykite, kad 
išmoktumėte pagrindines naujosios sąsajos dalis, gaukite nemokamą „Access 2010“ mokymą, raskite funkcijų, pvz., dialogo langą Spaudinio peržiūra arba 
Parinktys, išsiaiškinkite, kaip keistis dokumentų failais su kitais, dar neturinčiais „Access 2010“ ir sužinokite, kas nutiko duomenų bazės langui ir 
komutatoriams. 

Juostelės slėpimas 
Reikia daugiau erdvės 
ekrane? Spustelėkite šią 
piktogramą arba spustelėkite 
CTRL+F1, kad paslėptumėte 
arba parodytumėte juostelę. 

Rodinių perjungimas 

Spustelėję šiuos mygtukus 
perjungsite galimus pasirinkto 
objekto rodinius. 

Galimi rodiniai: formos 
rodinys, duomenų lapo 
rodinys, maketo rodinysir 
dizaino rodinys. 

Juostelės skirtukai 
Spustelėkite bet kurį juostelės skirtuką, 
kad būtų rodomi jo mygtukai ir komandos. 

Naršymo sritis 
Šioje srityje galite tvarkyti 
duomenų bazės objektus ir 
atidaryti arba keisti duomenų 
bazės objektų dizainą. 

Sparčiosios prieigos įrankių juosta 
Čia rodomos komandos visada matomos. Galite įtraukti savo 
mėgstamas komandas į šią įrankių juostą. 

Juostelės grupės 
Kiekviename juostės skirtuke yra grupių, o kiekvienoje grupėje – 
susijusių komandų rinkinys. Šioje grupėje Įrašai yra komandų, skirtų 
naujiems duomenų bazės įrašams kurti ir jiems įrašyti. 

„Backstage“ rodinys 
Spustelėkite skirtuką Failas, 
kad atidarytumėte „Backstage“ 
rodinį, kuriame galite atidaryti, 
įrašyti, spausdinti ir valdyti 
duomenų bazes. 

Norėdami išeiti iš „Backstage“ 
rodinio spustelėkite bet kurį 
juostelės skirtuką. 

Kontekstiniai juostelės skirtukai 
Kai kurie skirtukai rodomi juostelėje tik kai 
jų reikia. Pavyzdžiui, jei atidarysite lentelę 
rodinyje Dizainas, bus rodomi Lentelės 
įrankiai, kurie pateikia du papildomus 
skirtukus Laukai ir Lentelė. 

© „Microsoft Corporation“, 2010. 

Visos teisės ginamos. 
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Kaip pradėti darbą su „Access 2010“ 

Programa „Access 2010“ atidaroma „Backstage“ rodiniu, kuriame yra 
dauguma komandų, buvusių meniu Failas programoje „Access 2003“. 

„Backstage“ rodinyje galite kurti ir įrašyti duomenų bazes, pradėti nuo 
šablono, atidaryti esamas duomenų bazes ir publikuoti jas „SharePoint“. 

„Backstage“ rodinyje taip pat galite gauti pagalbos. Turime daug 
nemokamų išteklių, kurie padės išmokti naudotis „Access 2010“, įskaitant 
mokymo kursus ir perėjimo nuo meniu prie juostelės vadovą, kuris leis 
spustelėti bet kurią „Access 2003“ komandą ir sužinoti, kurioje „Access 
2010“ vietoje ta komanda yra. 

Kur yra mano meniu ir įrankių juostos? 

Programoje „Access 2010“ pagrindinės programos lango viršuje yra plati 
juosta. Tai juostelė, kuri pakeičia senąjį meniu ir įrankių juostas. 
Kiekviename juostelės skirtuke yra skirtingi mygtukai ir komandos, 
suskirstyti į juostelės grupes. 

Atidarius duomenų bazę rodomas juostelės skirtukas Pagrindinis, 
kuriame yra dažniausiai „Access“ naudojamos komandos. Pavyzdžiui, 
pirmas dalykas, kurį pamatysite kairėje skirtuko pusėje, yra grupė 
Rodiniai, kurioje gali būti formos rodinio, duomenų lapo rodinio, maketo 
rodinioir dizaino rodinio komandos. 

Tada grupėje Mainų sritis rasite visas įklijavimo, iškirpimo ir kopijavimo 
komandas bei parinktį Formato kopijavimo priemonė. 

Juostelės išvaizda keičiasi, kad atitiktų jūsų kompiuterio ekrano dydį ir 
skiriamąją gebą. Mažesniuose ekranuose gali būti rodomi tik kai kurių 
juostelės grupių pavadinimai, bet ne komandos. Šiuo atveju 
paprasčiausiai spustelėkite mažą rodyklę grupės mygtuke, kad 
atskleistumėte komandas. 

Norėdami rasti šiuos nemokamus išteklius, spustelėkite skirtuką Failas, 
tada spustelėkite Žinynas. Tada dalyje Palaikymas spustelėkite Darbo 
pradžia. 
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Kas nutiko duomenų bazės langui? 

Kai atidarote duomenų bazę arba 
kuriate naują naudodami „Access 
2010“, duomenų bazės objektų 
pavadinimai rodomi naršymo srityje, 
kuri pakeitė duomenų bazės langą, 
buvusį „Access 2003“. 

Duomenų bazės objektai yra 
lentelės, užklausos, formos, ataskaitos, 
puslapiai, makrokomandos ir moduliai. 
Naršymo sritis suskirsto duomenų 
bazės objektus į kategorijas, kurios 
sudarytos iš grupių. Kai kurios 
kategorijos yra nustatytos iš anksto, 
taip pat galite sukurti pasirinktines 
grupes. 

Jei naudojote duomenų bazės langą 
norėdami atlikti užduotis su duomenų 
bazės objektu programoje „Access 
2003“, dabar šią užduotį atliksite 
naudodami naršymo sritį. Norėdami 

atidaryti arba taikyti komandą duomenų bazės objektui, dešiniuoju pelės 
mygtuku spustelėkite objektą ir pasirinkite meniu elementą iš sąrašo. 

Naršymo srityje visada rodomas objektų sąrašas. Jis neslepiamas po 
formomis ir kitais objektais. Šioje srityje taip pat galite ieškoti objektų. 

Kas nutiko komutatoriams? 

Komutatoriai yra „Access“ formos, kuriose yra mygtukų arba hipersaitų, 
kurie, pvz., atidaro formą arba ataskaitą. Naudodami komutatorių, galite 
paslėpti duomenų bazės objektus, kurių nenorite rodyti kitiems 
vartotojams. 

Programoje „Access 2010“ galite naudoti naršymo sritį vietoj 
komutatorių. Norėdami tai atlikti, sukurkite pasirinktines kategorijas ir 
grupes, teikiančias tik objektų, kuriuos norite rodyti kitiems vartotojams, 
nuorodas. Tada nustatykite naršymo srities parinktis, kad likę objektai 
būtų paslėpti. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naršymo srities 
viršų, tada spustelėkite Naršymo parinktys. 

Norėdami įtraukti pasirinktinę kategoriją, spustelėkite Įtraukti elementą. 
Norėdami įtraukti pasirinktinę grupę, pasirinkite pasirinktinę kategoriją ir 
spustelėkite Įtraukti grupę. Galite paslėpti grupę išvalę šį žymės langelį. 
Sukūrę pasirinktines grupes įtraukite į jas objektus nuvilkdami juos į 
naršymo sritį. Norėdami paslėpti duomenų bazės objektą, įtraukite jį į 
paslėptą grupę. 
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Dalykai, kurių galbūt ieškojote 

Šioje lentelėje rasite dalį įprastų ir žinomų dalykų, kurių galbūt ieškojote programoje „Access 2010“. Nors šis sąrašas nėra išsamus, 
pradžiai jo pakaks. Jei reikia visų „Access 2010“ komandų sąrašo, spustelėkite skirtuką Failas ir Žinynas, tada spustelėkite Darbo pradžia. 

Norėdami Atlikite tai Tada 

Pertvarkyti elementus naršymo srityje 
Dešiniuoju pelės mygtuku 

spustelėkite viršutinę 
naršymo srities dalį 

Pažymėkite norimas tvarkymo parinktis, pvz., Rūšiuoti pagal 
arba Peržiūrėti pagal 

Kurti naujas lenteles, formas ir kitus objektus 
Spustelėkite skirtuką 

Kūrimas  
Spustelėkite norimo kurti objekto komandą 

Peržiūrėti ir redaguoti duomenų bazės ryšius 
Spustelėkite skirtuką 

Duomenų bazės įrankiai  
Grupėje Ryšiai spustelėkite Ryšiai 

Suskaidyti duomenų bazę į išorinę ir vidinę 
Spustelėkite skirtuką 

Duomenų bazės įrankiai  
Grupėje Perkelti duomenis spustelėkite „Access“ duomenų 
bazė 

Įrašyti duomenų bazę kaip kitos „Access“ versijos duomenų 
bazę 

Spustelėkite skirtuką 
Failas  

Spustelėkite Įrašyti ir publikuoti, tada dalyje Įrašyti duomenų 
bazę kaip spustelėkite norimą formatą 

Importuoti arba eksportuoti duomenis 
Spustelėkite skirtuką 
Išoriniai duomenys  

Pasirinkite duomenų formatą, iš kurio norite importuoti 
arba į kurį norite eksportuoti 

Užšifruoti duomenų bazę 
Spustelėkite skirtuką 

Failas  
Spustelėkite Šifruoti naudojant slaptažodį 
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Kur spaudinio peržiūra? 

Programoje „Access 2010“ spaudinio peržiūra yra „Backstage“ rodinyje 
prie kitų naudingų su spausdinimo susijusių parametrų. 

Spustelėkite skirtuką Failas ir Spausdinti, tada spustelėkite Spaudinio 
peržiūra. Atidaromas skirtukas Spaudinio peržiūra ir jame rodoma, kaip 
atrodys išspausdintas dabartinis objektas. 

Kas nutiko Įrankiai | Parinktys? 

Ieškote programos parametrų, kurie leistų kontroliuoti tokius dalykus, 
kaip numatytosios formos pasirinkimas dabartinėje duomenų bazėje? O 
gal norėtumėte konfigūruoti duomenų bazę, kad objektai būtų rodomi 
persidengiančiuose languose, o ne dokumentų skirtukuose. 

Spustelėkite skirtuką Failas, tada spustelėkite Parinktys. Bus atidarytas 
dialogo langas „Access“ parinktys, kuriame galėsite tinkinti „Access“ 
parametrus ir nustatymus. 

Naudodami skirtuko Spaudinio peržiūra parinktis, galite pakoreguoti 
nustatymus, pvz., pakeisti popieriaus dydį, nustatyti paraštes arba 
pakeisti padėtį iš stačio į gulsčią. Taip pat galite eksportuoti objekto 
duomenis įvairiais formatais naudodami grupės Duomenys komandas. 
Kai būsite pasiruošę spausdinti, spustelėkite Spausdinti kairiajame 
skirtuko Spaudinio peržiūra krašte. 

Dalis dialogo lango „Access“ parinktys parametrų taikoma tik „Access“. 
Tačiau dalis nustatymų (pvz., spalvų schema) taikoma visoms kitoms 
„Microsoft Office 2010“ programoms, kurias įdiegėte. 
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Laikykite mėgstamas komandas po ranka 

Sparčiosios prieigos įrankių juosta 
yra viršutiniame kairiajame programos 
„Access“ lango kampe ir teikia dažnai 
naudojamų komandų nuorodas. 

Į šią įrankių juostą įtraukus mygtukus visos 
mėgstamiausios komandos gali likti 
matomomis ir pasiekiamomis visą laiką, net 
perjungus juostelės skirtukus. 

Spustelėkite išplečiamąją rodyklę prie 
sparčiosios prieigos įrankių juostos, kad 

įjungtumėte arba išjungtumėte bet kurią sąrašo komandą. Jei norimos 
įtraukti komandos nėra sąraše, įjunkite juostelės skirtuką, kuriame 
rodomas mygtukas ir spustelėkite jį dešiniuoju pelės mygtuku. 
Rodomame meniu spustelėkite Įtraukti į sparčiosios prieigos įrankių 
juostą. 

Kurkite savo juostelės skirtukus ir grupes 

Galite tinkinti juostelės komandas 
įtraukdami mygtukus į juostelės grupes, kur 
jie turėtų būti rodomi, arba kurdami savo 
juostelės skirtukus. 

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite 
juostelės grupę, tada spustelėkite Tinkinti 
juostelę. Dialogo lange „Access“ parinktys 
galite įtraukti komandas į savo skirtukus 
arba grupes. Pvz., galite sukurti skirtuką, 
pavadintą Valdikliai, ir įtraukti dažniausiai 
naudojamas komandas į pasirinktinę šio 
skirtuko grupę. 

Jei suklydote, nesijaudinkite. Mygtuku 
Nustatyti iš naujo galite atkurti 
numatytuosius (gamintojo) parametrus. 

Ne visos senesnės „Access“ komandos rodomos juostelėje, tačiau 
dauguma jų išliko. Jei jos labai reikalingos, paprasčiausiai įtraukite jas į 
juostelę arba sparčiosios prieigos įrankių juostą. 

Dialogo lango „Access“ parinktys dalyje Pasirinkti komandas iš sąrašo 
pasirinkite Juostoje nesančios komandos. Tada raskite norimą komandą 
ir įtraukite ją į pasirinktinį juostelės skirtuką arba grupę. 
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Supažindinimas su sparčiųjų klavišų 

patarimais 

„Access 2010“ pateikia juostelės nuorodas, vadinamas sparčiųjų klavišų 
patarimais, kad galėtumėte greitai atlikti užduotis, nenaudodami pelės. 

Ar vis dar veikia spartieji klavišai? 

Spartieji „Access 2003“ klavišai galimi ir „Access 2010“. 

Jei žinote klavišų seką, ją įveskite. Pvz., jei forma yra maketo rodinyje, 

ALT+F8 atidaro laukų sąrašą, o ALT+F4 uždaro „Access 2010“. 

Galima naudoti daugelį senojo meniu spartintuvų. Pavyzdžiui, spustelėjus 
ALT, T, O iš eilės atidaromas dialogo langas „Access“ parinktys (anksčiau 
Įrankiai | Parinktys) ir t. t. 

Pradėjus rašyti klavišo ALT seką gali pasirodyti laukas: 

Jei žinote visą norimą klavišų seką, tęskite ir įveskite ją. Jei neatsimenate 

(arba niekada nežinojote) kurios nors ALT klavišų sekos, spustelėkite 

klavišą ESC, kad atšauktumėte ir naudotumėte sparčiųjų klavišų 

patarimus. 

Norėdami, kad sparčiųjų klavišų patarimai būtų rodomi juostelėje, 
paspauskite klavišą ALT. 

Norėdami perjungti juostelės skirtuką klaviatūra, paspauskite po skirtuku 
rodomos raidės klavišą. Čia rodomame pavyzdyje, turėtumėte paspausti 
C, kad atidarytumėte skirtuką Kūrimas, X, kad atidarytumėte skirtuką 
Išoriniai duomenys, Y, kad atidarytumėte skirtuką Duomenų bazės 
įrankiai, ir t. t. 

Kai perjungsite į juostelės skirtuką tokiu būdu, visi galimi šio skirtuko 
sparčiųjų klavišo patarimai bus rodomi ekrane. Tada galite baigti seką 
paspausdami norimos naudoti komandos galutinį klavišą (arba klavišus). 

Norėdami grįžti per vieną sekos lygį atgal, paspauskite klavišą ESC. 
Padarius taip daug kartų iš eilės sparčiųjų klavišų patarimų režimas 
atšaukiamas. 
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Darbas su naujais ir senais „Access“ failais 

„Access 2010“ (ir „Access 2007“) duomenų bazėje failai įrašomi nauju 
formatu. Jei žmonės, su kuriais dirbate, naudoja kitas „Access“ versijas, 
nesirūpinkite, vis tiek galėsite atidaryti ir redaguoti senesnes duomenų 
bazes naudodami „Access 2010“ bei bendrinti failus su žmonėmis, kurie 
dar neturi „Access 2010“. 

Pagal numatytuosius parametrus „Access 2010“ ir „Access 2007“ 
duomenų bazės kuriamos .accdb failų formatu. Šis formatas palaiko 
naujesnes funkcijas, pvz., kelių reikšmių laukus, duomenų 
makrokomandas ir publikavimą „SharePoint“, todėl duomenų bazes bus 
galima naudoti naršyklėje. 

„Access 2003“ formatu (.mdb) sukurti failai veiks programoje „Access 
2010“, tačiau funkcijas, pvz., duomenų bazės langą ir įrankių juostas, 
pakeis nauja vartotojo sąsaja. 

2003 m. versijos duomenų bazės 

atidarymas naudojant „Access 2010“ 

Jei naudodami „Access 2010“ bandysite atidaryti „Access 2003“ sukurtą 
duomenų bazę, bus rodomas komutatorius (jei buvo sukurtas). Net jei 
naudojate „Access 2010“, techniškai tebenaudojate senesnio formato 
failą. Negalėsite naudoti naujų „Access 2010“ funkcijų, pvz., kelių 
reikšmių laukų ir publikavimo „SharePoint“. 

Galite konvertuoti failą, tačiau prieš tai išsiaiškinkite, ar failą naudosite su 
žmonėmis, kurie tebenaudoja „Access 2003“ (ar net senesnę versiją). Jei 
atsakymas teigiamas, reikėtų išlaikyti failą .mdb formatu, nes įrašius 
senesnę duomenų bazę kaip .accdb failą, galėsite ją naudoti tik 
programoje „Access 2010“ (arba „Access 2007“). 

Pastaba: jei kiti žmonės sukūrė susietų lentelių naudodami jūsų duomenų 
bazę, galite panaikinti šiuos saitus, jei konvertuosite duomenų bazę į 
„Access 2010“. 

Norėdami konvertuoti „Access 2003“ failą į naująjį „Access 2010“ (ir 
„Access 2007“) formatą, atidarykite failą ir skirtuke Failas spustelėkite 
Įrašyti ir publikuoti. Tada dalyje Duomenų bazės failų tipai spustelėkite 
„Access“ duomenų bazė (.mdb, .accdb). Spustelėkite Įrašyti kaip. 

Jei duomenų bazės objektai atidaryti, kai spustelite Įrašyti kaip, „Access 
2010“ paragins juos uždaryti prieš sukurdama kopiją. Spustelėkite Taip, 
kad „Access“ uždarytų objektus, arba spustelėkite Ne, kad visas procesas 
būtų atšauktas. 

Jei reikės, programa „Access“ taip pat paragins įrašyti bet kokius 
pakeitimus. Tada dialogo lange Įrašymas kaip įveskite failo vardą lauke 
Failo vardas ir spustelėkite Įrašyti. 


