
Αλλαγή του μεγέθους οθόνης ή κλείσιμο βάσης δεδομένων
Κάντε κλικ στο εικονίδιο της Access για να αλλάξετε το μέγεθος της 
οθόνης, να την μετακινήσετε ή να κλείσετε τη βάση δεδομένων. 

Χρήση στοιχείων ελέγχου από τη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης
Όταν ανοίγετε τη φόρμα ή την αναφορά σας σε προβολή σχεδίασης ή διάταξης, μπορείτε να 
προσθέτετε ή να αλλάζετε γρήγορα τα στοιχεία ελέγχου κάνοντας κλικ στο εικονίδιο εργαλείων. 

Διαχείριση αρχείων
Ανοίξτε, κλείστε, εκτυπώστε, 
μοιραστείτε, αποθηκεύστε 
σε προηγούμενες εκδόσεις, 
αποθηκεύστε ως πρότυπο και 
κρυπτογραφήστε ή συμπιέστε 
και επιδιορθώστε τη βάση 
δεδομένων.

Γραμμή κατάστασης
Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά 
με την τρέχουσα προβολή.

Λήψη βοήθειας 
Κάντε κλικ στο ερωτηματικό για 
να βρείτε περιεχόμενο βοήθειας. 

Αντικείμενα φίλτρου 
Πληκτρολογήστε μια λέξη-
κλειδί στο πλαίσιο αναζήτησης 
για να εφαρμόσετε φίλτρα 
σε αντικείμενα της βάσης 
δεδομένων.

Κουμπιά προβολών
Κάντε κλικ στα εικονίδια 
για εναλλαγή ανάμεσα στις 
διαθέσιμες προβολές του 
τρέχοντος αντικειμένου. 

Άνοιγμα εκκίνησης 
παραθύρου διαλόγου
Κάντε κλικ για να 
χρησιμοποιήσετε τις πρόσθετες 
διαθέσιμες δυνατότητες για 
την ομάδα.

Απόκρυψη της κορδέλας
Κάντε κλικ στο επάνω βέλος 
για να αποκρύψετε την 
Κορδέλα. Θα εξακολουθείτε 
βέβαια να βλέπετε τις καρτέλες.

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 
Η Microsoft Access 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Δημιουργήσαμε, λοιπόν,
αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Εκκινήσεις παραθύρων 
διαλόγου
Εάν βλέπετε αυτό το 
εικονίδιο  δίπλα σε 
κάποια ομάδα εντολών 
της κορδέλας, μπορείτε 
να κάνετε κλικ επάνω 
του για να εμφανίσετε 
ένα πλαίσιο με 
περισσότερες επιλογές.



Πού βρίσκεται η καρτέλα  
Λογαριασμός; 
Στην Access 2013, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Λογαριασμός για να 
διαχειριστείτε τις πληροφορίες χρήστη, να αλλάξετε το φόντο ή το θέμα, να δείτε 
και να προσθέσετε διαθέσιμες υπηρεσίες Web, να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά 
με τα προϊόντα Office και να διαχειριστείτε τις συνδρομές σας σε προϊόντα.

Πού πήγε η επιλογή  
Αντίγραφο ασφαλείας; 
Είναι πάντα καλή ιδέα να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας για τα πιο 
σημαντικά δεδομένα σας. Για να το κάνετε αυτό στην Access 2013, κάντε  
κλικ στις επιλογές Αρχείο > Αποθήκευση ως. Στη συνέχεια, στην περιοχή 
Αποθήκευση βάσης δεδομένων ως > Για προχωρημένους, κάντε κλικ  
στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας βάσης δεδομένων. 



Στοιχεία που ενδέχεται να αναζητάτε 
Χρησιμοποιήστε την παρακάτω λίστα για να βρείτε κάποια από τα συνηθέστερα 
εργαλεία και εντολές στην Access 2013.

Για... Κάντε λικ στην 
καρτέλα... Και κάντε αναζήτηση στην ομάδα...

Άνοιγμα, κλείσιμο, δημιουργία, αποθήκευση, εκτύπωση, δημοσίευση ή 
διαχείριση της βάσης δεδομένων σας 

Αρχείο Προβολή Backstage (κάντε κλικ στις συνδέσεις στο αριστερό τμήμα 
παραθύρου).

Προβολή αντικειμένων, αποκοπή, αντιγραφή ή επικόλληση δεδομένων, 
μορφοποίηση κειμένου, προσθήκη γραμμής συνόλων ή εύρεση δεδομένων

Κεντρική Ομάδες Προβολές, Πρόχειρο, Ταξινόμηση και φιλτράρισμα, 
Εγγραφές και Μορφοποίηση κειμένου.

Προσθήκη τμημάτων εφαρμογών, πινάκων, ερωτημάτων, φορμών, αναφορών 
ή μακροεντολών

Δημιουργία Ομάδες Πρότυπα, Πίνακες, Ερωτήματα, Φόρμες, Αναφορές και 
Μακροεντολές και κώδικας.

Εισαγωγή αρχείων ή αποστολή δεδομένων ή σύνδεσης σε εξωτερικά αρχεία 
προέλευσης

Εξωτερικά  
δεδομένα

Ομάδες Εισαγωγή και σύνδεση και Εξαγωγή.

Συμπίεση και επιδιόρθωση βάσης δεδομένων, εργασία με κώδικα της Visual 
Basic, μακροεντολές, σχέσεις και ανάλυση ή μετακίνηση δεδομένων στο 
SharePoint

Εργαλεία 
βάσης δεδομένων

Ομάδες Εργαλεία, Μακροεντολές, Σχέσεις, Ανάλυση και Μετακίνηση 
δεδομένων.

Προβολή και χρήση των αντικειμένων στη βάση δεδομένων Παράθυρο 
περιήγησης

Ομάδα Όλα τα αντικείμενα της Access.

Διόρθωση προβλημάτων αρχείου ή προσθήκη κωδικού πρόσβασης σε βάση 
δεδομένων

Αρχείο Ομάδες Πληροφορίες, Συμπύκνωση και Επιδιόρθωση και 
Κρυπτογράφηση με κωδικό πρόσβασης.

Δημιουργία μιας εφαρμογής Access Αρχείο Δημιουργία, Προσαρμοσμένη εφαρμογή web ή επιλογές  
Πρότυπα Web.



Τι συνέβη στη δυνατότητα  
Συγκεντρωτικό Γράφημα;
 

Στην Access 2013 δεν μπορείτε να δημιουργείτε συγκεντρωτικούς πίνακες ή 
γραφήματα, ωστόσο μπορείτε να εισάγετε αυτά τα στοιχεία από το Excel και 
άλλες εφαρμογές και στη συνέχεια να τα προσθέτετε χρησιμοποιώντας το 
στοιχείο ελέγχου Γράφημα.

Το Μεγάλο κείμενο 
αντικατέστησε το Υπόμνημα 
 

Εάν αναζητάτε τον τύπο δεδομένων Υπόμνημα για πεδία μεγαλύτερου 
κειμένου, πρέπει να γνωρίζετε ότι έχει αντικατασταθεί από τον τύπο  
δεδομένων Μεγάλο κείμενο.

Τι είναι μια εφαρμογή Access;
 

Οι εφαρμογές Access λειτουργούν ως βάσεις δεδομένων Web, τις οποίες 
μπορείτε να χρησιμοποιείτε για την προβολή και την κοινή χρήση των 
δεδομένων σας στο cloud. Οι εφαρμογές Access παρέχουν μια ασφαλή  
και κεντρική θέση αποθήκευσης, καθώς και επιλογές διαχείρισης των  
δεδομένων σας. 

Με την Access 2013 μπορείτε να δημιουργείτε και να τροποποιείτε εύκολα 
τη σχεδίαση μιας εφαρμογής. Ξεκινήστε με ένα πρότυπο εφαρμογής ή 
δημιουργήστε το δικό σας προσαρμοσμένο πρότυπο εφαρμογής Web.

Τα ονόματα προτύπων που περιλαμβάνουν τη λέξη "υπολογιστής"  
θα δημιουργήσουν μια βάση δεδομένων για τον υπολογιστή-πελάτη.  
Για να δημιουργήσετε εφαρμογές Access, χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε  
πρότυπο φέρει το εικονίδιο της υδρογείου.



Εργασία με χρήστες που δεν  
διαθέτουν ακόμη την Access 2013 
Ακολουθούν ορισμένα στοιχεία που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν μοιράζεστε ή 
ανταλλάσσετε αρχεία με άτομα που χρησιμοποιούν μια παλαιότερη έκδοση της Access.

Στην Access 2013… Τι συμβαίνει; Τι πρέπει να κάνω;

Ανοίγετε ένα αρχείο 
βάσης δεδομένων που 
έχει δημιουργηθεί με την  
Access 2007.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Access 2013 για να ανοίγετε 
και να χρησιμοποιείτε αρχεία που δημιουργήθηκαν με την 
Access 2007. Ωστόσο, δεν θα μπορείτε να εμφανίζετε ή να 
χρησιμοποιείτε ορισμένες δυνατότητες, όπως Συγκεντρωτικούς 
Πίνακες ή τη μορφοποίηση υπό όρους.

Εισαγάγετε μόνο τους πίνακες και εφαρμόστε ξανά τις 
μορφοποιήσεις στην Access 2013.

Αποθηκεύετε τη βάση 
δεδομένων σας ως 
αρχείο της Access 2007.

Θα μπορείτε να ανοίγετε και να χρησιμοποιείτε τη βάση 
δεδομένων.

Τίποτα.

Αποθηκεύετε τη βάση 
δεδομένων σας ως 
αρχείο της Access 2010.

Η Access 2007 και 2010 χρησιμοποιούν την ίδια μορφή αρχείου. 
Εάν δημοσιεύσατε μια βάση δεδομένων Web της Access 2010 
και την ανοίγετε με την Access 2013, θα μπορείτε μόνο να την 
προβάλλετε, αλλά όχι να την τροποποιήσετε.

Εάν δημοσιεύσατε μια βάση δεδομένων της Access 2010 ως βάση 
δεδομένων Web και θέλετε στη συνέχεια να την μετατρέψετε 
σε μια εφαρμογή Access, εισαγάγετε τα δεδομένα σε μια 
προσαρμοσμένη εφαρμογή Web.



Τι υπάρχει στην καρτέλα "Πληροφορίες";
 

Από μια ανοιχτή βάση δεδομένων, κάντε κλικ στις επιλογές  
Αρχείο > Πληροφορίες.

Με την επιλογή Συμπύκνωση και επιδιόρθωση βάσης δεδομένων μπορείτε 
να αποτρέπετε και να επιδιορθώνετε προβλήματα στη βάση δεδομένων ή να 
συμπιέζετε αρχεία για εξοικονόμηση χώρου.

Τα αρχεία που έχουν αποθηκευτεί σε Access 2007 ή σε μια πιο πρόσφατη μορφή 
έχουν ήδη κρυπτογραφηθεί, αλλά μπορείτε να προσθέσετε έναν προαιρετικό 
κωδικό πρόσβασης για επιπλέον προστασία των δεδομένων σας, κάνοντας κλικ 
στην επιλογή Κρυπτογράφηση με κωδικό πρόσβασης.

Κάνοντας κλικ στο στοιχείο Προβολή και επεξεργασία ιδιοτήτων της βάσης 
δεδομένων εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με αντικείμενα στη βάση 
δεδομένων, παρακολούθηση αλλαγών αναθεώρησης και το μέγεθος της βάσης 
δεδομένων. Επίσης, από την καρτέλα Σύνοψη που θα βρείτε εδώ, μπορείτε να 
αλλάξετε τίτλο, συντάκτη, εταιρεία και πληροφορίες υπερ-σύνδεσης για τη βάση 
δεδομένων.

Είναι δυνατή η μετατροπή της βάσης 
δεδομένων Access σε μια εφαρμογή 
Access;
 

Αν και οι εφαρμογές Access χρησιμοποιούνται και για την παρακολούθηση 
δεδομένων, δεν μπορείτε να μετατρέψετε μια βάση δεδομένων υπολογιστή 
σε εφαρμογή Access ή το αντίστροφο. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
δεδομένα από μια βάση δεδομένων υπολογιστή σε μια εφαρμογή Access.

Κάντε κλικ στις επιλογές Δημιουργία > Προσαρμοσμένη εφαρμογή web > 
Δημιουργία πίνακα από υπάρχουσα προέλευση δεδομένων.


