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Бұл мақалада 
Microsoft Access 2010 кӛрінісі Access 2003 нұсқасынан басқаша, сондықтан үйрену қиындықтарын азайту үшін осы нұсқаулықты жасадық. Жаңа 
интерфейстің негізгі бӛліктерін үйрену үшін, тегін Access 2010 оқыту курсын алу үшін, алдын ала қарап алу тақтасы немесе «Параметрлер» 
тілқатысу терезесі сияқты мүмкіндіктерді табу үшін, Access 2010 нұсқасын орнатып алмаған пайдаланушылармен дерекқорлар алмасу жолын 
түсіну үшін және «Дерекқор» терезесі мен түймешіктер пішіндеріне не болғанын анықтау үшін осы нұсқаулықты оқыңыз. 

© Майкрософт корпорациясы 

(Microsoft Corporation), 2010. 
Барлық құқықтары қорғалған. 

Таспаны жасыру  

Экранда кӛбірек бос орын 
керек пе? Таспаны жасыру не 
кӛрсету үшін, белгішені 
нұқыңыз немесе CTRL+F1 
пернелер тіркесімін басыңыз. 

Көріністерді ауыстыру  

Таңдалған нысан үшін қол жетімді 
кӛріністерді ауыстыру үшін, осы 
түймешіктерді басыңыз. 

Мынадай кӛріністер бар: пішін 
көрінісі, деректер кестесі 
көрінісі, орналасу көрінісі және 

құрастырушы көрінісі. 

Таспадағы қойындылар  

Таспадағы кез келген қойындыны түймешіктері мен 
пәрмендерін кӛрсету үшін нұқыңыз.  

Шарлау аумағы 

Дерекқор нысандарын реттеу 
үшін және дерекқор 
нысанының жасақтамасын 
ашу немесе ӛзгерту үшін осы 
аумақты пайдаланыңыз. 

Жылдам қатынау тақтасы  

Бұл жердегі пәрмендер әрдайым кӛрініп тұрады. Осы құралдар 
тақтасына таңдаулы пәрмендерді қосуға болады.  

Таспадағы топтар  

Әр таспа қойындысында топтар, ал әр топта қатысты пәрмендер 
жиыны бар. Бұл — Жазбалар тобы, мұнда жаңа дерекқор жазбаларын 
жасауға және оларды сақтауға арналған пәрмендер бар. 

Backstage көрінісі  
Дерекқорларды ашуға, 
сақтауға, басып шығаруға 
және басқаруға болатын 
Backstage кӛрінісін ашу үшін 

Файл қойындысын нұқыңыз. 

Backstage кӛрінісінен шығу 
үшін, кез келген таспа 
қойындысын нұқыңыз. 

Таспадағы мәтінмәндік 
қойындылар  

Кейбір қойындылар тек қажет болғанда 

таспада кӛрінеді. Мысалы, кестені 

Құрастырушы кӛрінісінде ашқанда 

Кестелермен жұмыс істеу қойындысын 

кӛресіз, онда қосымша — Өрістер және 

Кесте — қойындысы болады. 
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Access 2010 нұсқасымен жұмысқа кірісу 
жолы  
Access 2010 Backstage кӛрінісінде ашылады, оған Access 2003 

нұсқасының Файл мәзіріндегі пәрмендер кіреді. 

Backstage кӛрінісінде жаңа дерекқорларды жасауға және сақтауға, 
үлгіден бастауға, бұрыннан бар дерекқорларды ашуға және 
оларды SharePoint торабында жариялауға болады. 

Backstage кӛрінісінде анықтама алуға да болады. Access 2010 
нұсқасын үйренуге кӛмектесетін қол жетімді тегін ресурстар кӛп, 
оның ішінде оқыту курстары мен мәзірден таспаға нұсқаулығы бар, 
мұнда кез келген Access 2003 пәрменін таңдағанда, сол пәрменнің 
Access 2010 нұсқасының қай жерінде орналасқаны кӛрсетіледі. 

Мәзірлер мен құралдар тақтасы қайда? 

Access 2010 бағдарламасында басты бағдарлама терезесінің 
жоғарғы жағында кең жолақ берілген. Бұл — таспа, ол бұрынғы 
мәзірлер мен құралдар тақтасын ауыстырады. Таспадағы әр 
қойындыда таспа топтарына біріктірілген әр түрлі түймешіктер 
мен пәрмендер бар. 

Дерекқорды ашқан кезде, таспаның Басты қойындысы кӛрінеді. 
Бұл қойындыға Access бағдарламасында жиі пайдаланылатын 
кӛптеген пәрмендер кіреді. Мысалы, қойындының сол жағында 
бірінші кӛрінетіні — Кӛріністер тобы, мұнда Пішін көрінісі, 
Деректер кестесі көрінісі, Орналасу көрінісі және 

Құрастырушы көрінісі пәрмендері бар. 

Одан кейін Аралық сақтағыш тобынан Үлгі бойынша пішімдеу 
тобындағы сияқты қою, қиып алу және кӛшіру пәрмендерін 
табуға болады. 
Таспа оның кӛрінісін компьютер экранының ӛлшемі мен 
ажыратымдылығына сай етіп реттейді. 

Тегін ресурстарды табу үшін, Файл қойындысын нұқып, 
Анықтама түймешігін басыңыз. Қолдау астынан Жұмысқа 

кіріскенде тармағын таңдаңыз.  
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Деректер кестесі терезесіне не болды? 

Access 2010 бағдарламасында 
дерекқорды ашқанда немесе 
жаңасын жасағанда, дерекқор 
нысанының атауы Access 2003 
бағдарламасында болған деректер 
кестесі терезесін ауыстыратын 
шарлау аумағында пайда болады. 

Дерекқор нысандарына кестелер, 
сұраулар, пішіндер, беттер, 
макростар мен модульдер жатады. 
Шарлау аумағы санаттардағы 
дерекқор нысандарына бӛлінеді, ал 
санаттар топтардан тұрады. Кейбірі 
дайын санаттар болса да, жеке 
теңшелетін топтарды жасауға да 
болады. 

Access 2003 нұсқасында дерекқор 
нысандарымен тапсырманы 
орындау үшін, деректер кестесін 
пайдаланған болсаңыз, қазір ол 
тапсырманы шарлау аумағы 
арқылы орындайсыз. Дерекқор 
нысаны үшін пәрменді ашу 

немесе қолдану мақсатында нысанды тінтуірдің оң жақ 
түймешігімен нұқып, тізімнен мәзір элементін таңдаңыз. 

Шарлау аумағында нысандар тізімі әрдайым кӛрініп тұрады; 
нәрселер пішіндер және басқа да нысандар астында қалып 
қоймайды. Осы аумақта нысандарды іздеуге де болады.  

Түймешіктер пішінінде не ӛзгерді? 

Түймешіктер пішіні — құрамында пішінді немесе есепті аша 
алатын түймешіктер мен еренсілтемелер бар Access пішіндері. 
Түймешіктер пішінін пайдалану басқа пайдаланушыларға 
кӛрсетпеу үшін дерекқор нысандарын жасыру жолы болып 
табылады. 

Access 2010 нұсқасында түймешіктер пішінің орнына шарлау 
аумағын пайдалануға болады. Пайдаланушылар кӛруі қажет 
нысандарға ғана таңбаша беру үшін, пайдалану санаттары мен 
топтарын жасаңыз. Одан кейін қалған нысандар кӛрінбейтіндей 
етіп шарлау аумағы үшін параметрлер орнатасыз. Шарлау 
аумағының жоғарғы жағын тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, 

Шарлау параметрлері пәрменін таңдаңыз. 

Теңшелетін санат қосу үшін, Элементті қосу түймешігін басыңыз. 
Теңшелетін топты қосу үшін, таңдамалы санатты таңдап, Топты 
қосу түймешігін басыңыз. Құсбелгіні алып тастау арқылы 
құсбелгіні жасыруға болады. Теңшелетін топты жасағаннан кейін 
оларды шарлау аумағында апару арқылы оларға нысандар 
қосыңыз. Дерекқор нысанын жасыру үшін, жасырын топқа 
қосыңыз.  
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Ізделуі мүмкін параметрлер  

Access 2010 нұсқасында ізделуі мүмкін кейбір кейбір жиі пайдаланылатын және таныс нәрселерді табу үшін тӛмендегі кестені қараңыз. 
Бұл тізім толық болмағанмен, осы жерден бастаған жақсы. Access 2010 пәрмендерінің толық тізімін алу үшін, Файл қойындысын нұқып, 

Анықтама түймешігін басып, Жұмысқа кірісу параметрін таңдаңыз. 

Орындау қажет әрекет Таңдалатын параметр Одан кейінгі әрекет 

Шарлау аумағындағы элементтерді қайта 
реттеу. 

Тінтуірдің оң жақ түймешігімен 
шарлау аумағының жоғарғы 

жағын нұқыңыз. 

Қажетті реттеу параметрін таңдаңыз, мысалы, 

Сұрыптау немесе Көру. 

Жаңа кестелер, пішіндер және басқа 
нысандарды жасау. 

Жасау қойындысын нұқыңыз. Жасалатын нысан үшін пәрменді таңдаңыз. 

Дерекқор қатынастарын кӛру және ӛңдеу. 
Дерекқормен жұмыс істеу 

қойындысын нұқыңыз. 
Қатынастар тобынан Қатынастар түймешігін басыңыз. 

Дерекқорды тұтынғыш және серверлік 
бӛліктері бар дерекқорларда бӛлу. 

Дерекқормен жұмыс істеу 
қойындысын нұқыңыз. 

Деректерді жылжыту тобынан Access дерекқоры 
түймешігін басыңыз. 

Дерекқорды Access дерекқорының басқа 
нұсқасы ретінде сақтау. 

Файл қойындысын нұқыңыз. 
Сақтау және жариялау түймешігін басып, Дерекқорды 

басқаша сақтау тобынан қажетті пішімді таңдаңыз. 

Деректерді импорттау немесе экспорттау. 
Сыртқы деректер 

қойындысын нұқыңыз. 
Импортталатын немесе ішіне экспортталатын деректер 
пішімін таңдаңыз. 

Дерекқорды шифрлау. Файл қойындысын нұқыңыз. Құпия сөзбен шифрлау түймешігін басыңыз. 
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Алдын ала қарап алу кӛрінісі қайда 
орналасқан?  
Access 2010 бағдарламасында алдын ала қарап алу кӛрінісін 
басып шығаруға қатысты басқа да пайдалы параметрлермен 
бірге Backstage кӛрінісінен іздеңіз. 

Файл қойындысын нұқып, Басып шығару тармағын, одан кейін 
Алдын ала қарап алу тармағын таңдаңыз. Алдын ала қарап 
алу қойындысы ағымдағы нысанды басып шығармас бұрын 
алдын ала қарап алу кӛрінісінде ашады. 

Құралдар | Параметрлер бойынша не 

ӛзгерді? 

Ағымдағы дерекқор үшін әдепкі пішінді таңдау сияқты 

әрекеттерді бақылауға мүмкіндік беретін бағдарлама 

параметрлерін іздеп отырсыз ба? Не болмаса, нысандар құжат 

қойындыларында емес, қабаттастыру терезесінде кӛрінетіндей 

етіп дерекқорды теңшегіңіз келе ме? 

Файл қойындысын нұқып, Параметрлер түймешігін басыңыз. 

Бұл Access параметрлері тілқатысу терезесін ашады, онда 

Access параметрлерін теңшеуге болады. 

Параметрлерді дәл реттеу үшін, Алдын ала қарап алу 
қойындысын пайдалануға болады, мысалы, қағаз ӛлшемін 
ӛзгерту үшін, шеттерін белгілеу немесе кітаптық бағдарды 
альбомдық бағдарға ӛзгерту үшін. Деректер тобындағы 
пәрмендерді пайдаланып, нысандардың деректерін де түрлі 
пішімде экспорттауға болады. Басып шығаруға дайын 
болғанда, Алдын ала қарап алу қойындысының сол жақ 

шетіндегі Басып шығару параметрін таңдаңыз. 

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

Access бағдарламасы терезесінің 
жоғарғы сол жақ бұрышындағы 
жылдам қатынау тақтасы жиі 
пайдаланылатын пәрмендерге 
таңбаша береді.  

Осы құралдар тақтасына 
түймешіктерді қосу арқылы 
таңдаулы пәрмендерді барлық 
уақытта, тіпті таспадағы 
қойындылар ажыратылып тұрғанда 
да, кӛрінетін ете аласыз. 

Тізімдегі кез келген пәрменді қосып, ажырату үшін жылдам 
қатынау тақтасының жанындағы ашылмалы тізім кӛрсеткісін 
нұқыңыз. Қосу қажет пәрмен тізімде кӛрінбесе, түймешік 
орналасқан таспадағы қойындыға ӛтіп, оны тінтуірдің оң жақ 
түймешігімен нұқыңыз. Пайда болатын мәзірде Жылдам 

қатынау тақтасына қосу пәрменін таңдаңыз. 

Жеке таспадағы қойындылар немесе 
топтар жасау  

Түймешіктерді пайда болуы қажет 
таспадағы топтарға қою арқылы немесе 
жеке таспадағы қойындыларды жасау 
арқылы таспадағы пәрмендерді теңшеуге 
болады. 

Кез келген таспадағы топты тінтуірдің оң 
жақ түймешігімен нұқып, Таспаны 
теңшеу пәрменін таңдаңыз. Access 
параметрлері тілқатысу терезесінде 
жеке қойындылар мен топтарға 
пәрмендер қосуға болады. Мысалы, 
Басқару элементтері деп аталатын 
қойынды жасап, осы қойындыдағы 
теңшелетін топқа жиі пайдаланатын 
кейбір пәрмендерді қосыңыз. 

Қате жіберіп алсаңыз, 
алаңдамаңыз. Әдепкі 
(«зауыттық») 
параметрлерді қайтару 

қажет болса, Қалпына келтіру түймешігін пайдалануға болады. 

Барлық бұрынғы Access пәрмендері таспада кӛрінбесе де, кӛбісі 
әлі де қол жетімді. Олардың кейбірін жиі пайдаланатын болсаңыз, 
оларды таспаға немесе жылдам қатынау тақтасына қосыңыз. 

Access параметрлері тілқатысу терезесіндегі Пәрмендерді 
таңдау тізімінен Таспада жоқ пәрмендер параметрін таңдаңыз. 
Одан кейін қажетті пәрменді тауып, таспадағы теңшемелі 
қойындыға немесе топқа қосыңыз. 
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Перне кеңестерін таныстыру  
Access 2010 нұсқасында таспа үшін перне кеңестері деп аталатын 
таңбашалар беріледі, сонда тінтуірді пайдаланбай-ақ, 
тапсырмаларды жылдам орындауға болады. 

Пернелер тіркесімдерін әлі де 
қолдануға бола ма?  
Access 2003 нұсқасындағы пернелер тіркесімдері әлі де 
Access 2010 нұсқасында қол жетімді. 

Пернелер тіркесімін толығымен білсеңіз, жалғастырып, оны 
теріңіз. Мысалы, орналасу кӛрінісіндегі пішінде ALT+F8 пернелер 
тіркесімін басқанда «Ӛрістер тізімі» параметрі ашылады, ал 
ALT+F4 пернелер тіркесімін басқанда Access 2010 бағдарламасы 
жабылады. 

Кӛптеген бұрынғы мәзір тездеткіштері де әлі қол жетімді. Мысалы, 
ALT, T, O пернелерін тізбектеп басу Access параметрлері 
тілқатысу терезесін (бұрынғы Құралдар | Параметрлер) ашады, 
т.с.с. 

ALT пернелер тіркесімін теріп бастағанда, жолақ мәзірін кӛруге 
болады: 

Пернелер тіркесімін толығымен білсеңіз, жалғастырып, теруді 
аяқтаңыз. ALT пернесімен басталатын пернелер тіркесімін 
ұмытып қалсаңыз (немесе білмесеңіз), болдырмау үшін ESC 
пернесін басып, перне кеңестерін пайдаланыңыз. 

Перне кеңесін таспаға шығару үшін, ALT пернесін басыңыз. 

Одан кейін пернетақтаны пайдаланып, таспадағы қойындыға ӛту 
үшін, қойынды астында кӛрсетілген әріпті басыңыз. Берілген 
мысалда, Жасау қойындысын ашу үшін, С әрпін, Сыртқы 
деректер қойындысын ашу үшін Х әрпін, Дерекқормен жұмыс 

істеу қойындысын ашу үшін Ү әрпін, т.с.с. басу керек. 

Таспадағы қойындыға осы жолмен ӛткеннен кейін, сол 
қойынды үшін қол жетімді барлық перне кеңестері экранда 
пайда болады. Пайдаланылатын пәрмен үшін соңғы пернені 
(пернелерді) басып, тіркесімді аяқтауға болады. 

Тіркесімде тұрып, бір деңгей кері қайту үшін, ESC пернесін 
басыңыз. Жолда осылайша бірнеше рет жасау, перне кеңестері 
күйін болдырмайды. 
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Жаңа және бұрынғы Access 
файлдарымен жұмыс істеу  
Access 2010 (және Access 2007) дерекқорлары сақталған 
файлдар үшін жаңа пішімді пайдаланады. Сізбен жұмыс істеп 
отырған адамдар басқа Access нұсқаларын пайдаланып отырса, 
алаңдамаңыз, бұрынғы нұсқада жасалған дерекқорларды Access 
2010 нұсқасында ашып, файлдарды Access 2010 бағдарламасын 
орнатпаған адамдармен ортақ пайдалануға болады. 

Әдепкіде, Access 2010 және Access 2007 дерекқорларды .accdb 
файл пішімінде жасайды. Бұл пішімді кӛп мәнді ӛрістер, 
деректер макростары мен SharePoint торабына жариялау 
сияқты жаңа мүмкіндіктер қолдайды, сонда пайдаланушылар 
дерекқорды веб-шолғышта пайдалана алады. 

Access 2003 пішімінде (.mdb) жасалған файлдар Access 2010 
нұсқасында ашылады, бірақ деректер кестесі терезесі сияқты 
мүмкіндіктер мен құралдар тақталары жаңа пайдаланушы 
интерфейсімен алмастырылады. 

2003 дерекқорын Access 2010 
нұсқасында ашу  

Access 2003 нұсқасында жасалған дерекқорды ашу үшін 
Access 2010 нұсқасын пайдалансаңыз, түймешіктер пішінін кӛресіз 
(егер біреуі жасалған болса). Access 2010 нұсқасында жұмыс істеп 
отырғанның ӛзінде, әлі де техникалық түрде бұрынғы файл 
пішімінде жұмыс істеп отырғаныңыз. Кӛп мәнді ӛрістер және 
SharePoint  торабына жариялау сияқты жаңа Access 2010 
мүмкіндіктерін пайдалана алмайсыз. 

Файлды түрлендіруге болады, олай жасамас бұрын, әлі де 
Access 2003 (немесе одан да бұрынғы) нұсқасын пайдаланып 
отырған адамдармен файлда бірге жұмыс істеу керектігін 
сұраңыз. Жұмыс істеу керек болса, файлды .mdb пішімінде сақтау 
қажет болуы мүмкін, бұрынғы дерекқорды .accdb файлы түрінде 
сақтағаннан кейін, сол дерекқорды тек Access 2010 (немесе 
Access 2007) нұсқасында пайдалануға болады. 

Ескерім   Басқа адамдар сіздің дерекқорды пайдаланып, 
байланысты кестелер жасаса, ал сіз дерекқорды Access 2010 
нұсқасына түрлендірсеңіз, сол байланыстарды үзуіңіз мүмкін.  

Access 2003 файлын жаңа Access 2010 (және Access 2007) 
пішіміне түрлендіру үшін, файлды ашып, Файл қойындысында 
Сақтау және жариялау тармағын таңдаңыз. Одан кейін Дерекқор 
файлының түрлері астынан Access дерекқоры (*.accdb) 
тармағын таңдаңыз. Одан кейін Басқаша сақтау түймешігін 
басыңыз. 

Дерекқор нысандары Басқаша сақтау пәрменін таңдағанда 
ашылса, Access 2010 бағдарламасы кӛшірмесін жасағанша 
оларды жабуыңызды сұрайды. Access бағдарламасына 
нысандарды жаптыру үшін, Иә түймешігін басыңыз немесе 
процесті толығымен болдырмау үшін, Жоқ түймешігін басыңыз. 

Қажет болған жағдайда, Access бағдарламасы ӛзгертулерді де 
сақтауыңызды сұрайды. Басқаша сақтау тілқатысу терезесіндегі 
Файл атауы жолағына файл атауын теріп, Сақтау пәрменін 
таңдаңыз. 


