
Aruanded
Aruanne on andmete kuvamiseks ja kokkuvõtmiseks kasutatav andmebaasiobjekt. Aruanded 
võimaldavad jaotada või arhiivida andmete hetktõmmiseid, kasutades selleks printimist, PDF- 
või XPS-vormingusse teisendamist või muusse failivormingusse eksportimist. 

Aruande osad
Accessis  on  aruande  kujundus  jagatud  osadeks.  Klientandmebaasis  saate  aruande  osade 
vaatamiseks kuvada selle kujundusvaates.  Järgnevas loendis on kirjeldatud osade tüübid ja 
nende otstarve.

• Aruande päis  (Report Header)   See osa prinditakse ainult korra, aruande alguses. 
Päises  saate  kuvada  teabe,  mis  tavaliselt  kuvatakse  kaanelehel  (nt  logo,  pealkiri, 
kuupäev).  Kui  paigutate  aruande  päisesse  arvutatud  juhtelemendi,  mis  kasutab 
kokkuvõttefunktsiooni Sum (Summa),  arvutatakse summa kogu aruandele.  Aruande 
päis prinditakse enne lehe päist. 

• Lehe päis  (Page Header)   See osa prinditakse iga lehe ülaossa.  Lehe päist  saate 
kasutada aruande pealkirja paigutamiseks igale lehele. 

• Rühma  päis  (Group  Header)   See  osa  prinditakse  iga  uue  kirjerühma  alguses. 
Rühma päist saate kasutada rühma nime printimiseks. Näiteks toodete järgi rühmitatud 
aruandes saate printida rühmapäisena toote nime. Kui paigutate rühmapäisesse summa 
kokkuvõttefunktsiooni kasutava arvutatud juhtelemendi, moodustatakse summa selle 
rühma kohta.  Aruanne võib sisaldada mitu rühmapäise osa,  sõltuvalt  kasutatavatest 
rühmatasemete arvust.  . 

• Üksikasjad (Detail)   See osa prinditakse üks kord kirjeallika iga rea jaoks. Sellesse 
ossa paigutatakse juhtelemendid, mis moodustavad aruande põhiosa. 

• Rühma  jalus  (Grouop  Footer)   See  osa  prinditakse  iga  uue  kirjerühma  lõpus. 
Rühma  jalust  saate  kasutada  rühma  kokkuvõtva  teabe  printimiseks.  Aruanne  võib 
sisaldada mitu rühmajaluse osa, sõltuvalt kasutatavatest rühmatasemete arvust.

• Lehe  jalus  (Page  Footer)   See  osa  prinditakse  iga  lehe  lõpus.  Lehe  jalust  saate 
kasutada lehenumbrite või vastava lehe teabe kuvamiseks. 

• Aruande jalus  (Report  footer)   See osa prinditakse vaid  aruande lõpus.  Aruande 
jalust saate kasutada aruande kokkuvõtete või muu kogu aruannet kokkuvõtva teabe 
kuvamiseks.

 Märkus.    Kujundusvaates  kuvatakse  aruande  jalus  allpool  lehe  jalust.  Kõigis 
muudes  vaadetes  aga  (nt  küljendivaates  või  aruande  eelvaate  kuvamisel  või 
printimisel) asub aruande jalus lehe jaluse kohal, kohe pärast viimast rühma jalust või 
üksikasjarida viimasel lehel.
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Uue aruande loomine
1. juhis: kirjeallika valimine
Aruande kirjeallikas võib olla tabel, nimega päring või manustatud päring. Kirjeallikas peab 
sisaldama kõiki aruandes kuvatavaid andmeridu ja -veerge. 

• Kui  soovitud  andmed  sisalduvad  olemasolevas  tabelis  või  päringus,  valige 
navigeerimispaanil tabel või päring jätkake 2. juhisega: aruanderiista valimine. 

• Kui kirjeallikat pole veel olemas, tehke ühte järgmistest:
• Jätkake  2. juhisega: aruanderiista valimine ja kasutage tööriista  Tühi aruanne 

või 
• Looge kasutada soovitavaid andmeid sisaldav tabel (tabelid) või päring, valige see 

navigeerimispaanil ja jätkake 2. juhisega: aruanderiista valimine.

2. juhis: aruanderiista valimine
Aruanderiistad  asuvad  menüü  lindi  menüü  Loo  (Create)  jaotises  Aruanded  (Reports). 
Järgmises tabelis selgitatakse lühidalt iga tööriista funktsiooni:
Veebiga ühilduvad aruanded
Nende tööriistade abil loodud aruanded ühilduvad funktsiooniga Accessi avaldamise teenused 
ja  neid  saab  esitada  brauseris.  Pange  tähele,  et  veebiga  ühilduvad  objektid  on  tähistatud 
objekti ikoonil oleva gloobusega.
Nupu pilt
Tööriist
Kirjeldus

Aruanne (Report)
Loob lihtsa tabelaruande, mis sisaldab kõiki navigeerimispaanil valitud kirjeallika välju.

Tühi aruanne
Blank Report
Avab  küljendusvaates  tühja  aruande  ja  kuvab  tööpaani  Väljaloend.  Access  loob  väljade 
lohistamisel väljaloendist aruandesse kirjeallika päringu.
 .
Klientaruanded
Nende tööriistade abil loodud aruanded ei ühildu funktsiooniga Accessi avaldamise teenused. 
Klientaruannete  lisamine  veebiandmebaasi  ei  takista  andmebaasi  avaldamist,  kuid  klient 
aruandeid ei saa kuvada brauseris. Klientaruandeid saab aga kasutada andmebaasi avamisel 
Accessis.

Nupu pilt
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Tööriist
Kirjeldus

Aruanne
Report

Loob lihtsa tabelaruande, mis sisaldab kõiki navigeerimispaanil valitud kirjeallika välju

.

Aruande kujundamine
Report Design
Avab kujundusvaates tühja aruande, millele saate lisada soovitud välju ja juhtelemente.

Tühi aruanne
Blank Report
Avab  küljendusvaates  tühja  aruande  ja  kuvab  tööpaani  Väljaloend.  Väljade  lohistamisel 
väljaloendist aruandesse loob Access manustatud päringu ja salvestab selle aruande atribuudis 
Kirjeallikas.

Aruandeviisard
Report  Wizard
Kuvab mitmeetapilise viisardi, mille abil saate määrata välju, rühmitamise/sortimise tasemeid 
ja küljendussuvandeid. Viisard loob aruande tehtud valikute alusel.

Sildid
Labels
Kuvab viisardi, mis võimaldab valida standardseid või kohandatud sildisuurusi ja kuvatavaid 
välju ning nende sortimisviisi. Viisard loob tehtud valikute alusel sildiaruande.

3. juhis: aruande loomine
1. Klõpsake soovitud tööriista. Järgige kuvatava viisardi juhiseid ja klõpsake viimasel 

lehel nuppu Valmis (Finish).
Access kuvab aruande küljendivaates.
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2. Vormindage aruanne soovitud kujul:
• Väljade  ja  siltide  suuruse  muutmiseks  valige  need  ja  lohistage  neid  servast  kuni 

soovitud suuruse saavutamiseni.
• Välja  teisaldamiseks  valige  see  (olemasolu  korral  koos  sildiga)  ja  lohistage  uude 

asukohta.
• Paremklõpsake välja ja kasutage kiirmenüü käske lahtrite ühendamiseks või 

tükeldamiseks, väljade kustutamiseks või valimiseks ning muude 
vormindamistoimingute tegemiseks.

 

Rühmitamise, sortimise või kokkuvõtte lisamine
Kiireim  moodus  rühmitamise,  sortimise  või  kokkuvõtte  lisamiseks  aruandele  on 
paremklõpsata  välja,  mida  soovite  rühmitada,  sortida  või  millele  soovite  rakendada 
kokkuvõtet ja seejärel klõpsata kiirmenüüs soovitud käsku.
Küljendi-  või  kujundusvaates  avatud  aruande  puhul  saate  rühmitamise,  sortimise  või 
kokkuvõtte lisamiseks saate kasutada ka paani Rühmitamine, sortimine ja kogusumma:

1. Kui paan Rühmitamine, sortimine ja kogusumma pole veel avatud, klõpsake Menüü 
Kujundus (Design) jaotises  Rühmitamine ja kokkuvõtted (Group and Sorting) 
nuppu Rühmita ja sord (Group & Sort).

2. Klõpsake nuppu Lisa rühm (Add a group) või Lisa sortimine (Add asort)  ja valige 
rühmitatav või sorditav väli.

3. Muude suvandite määramiseks ja kokkuvõtete lisamiseks klõpsake rühmitataval või 
sorditaval real nuppu Veel (More).

Aruande eelvaate kuvamine ja printimine
Aruande eelvaate kuvamine

1. Avage  aruanne,  mille  eelvaadet  soovite  kuvada  või  lihtsalt  valige  see 
navigeerimispaanil.

2. Klõpsake menüüs Fail (Fail) nuppu Prindi (Print) ja seejärel nuppu Prindi eelvaade 
(Print Preview).

Access kuvab aruande prindi eelvaate. Menüü Prindi eelvaade (Print 
Preview).nuppude abil saate teha järgmist:

• printida aruannet;
• muuta lehe suurust või paigutust;
• suumida lehte või kuvada mitu lehte korraga;
• värskendada aruande andmeid;
• eksportida aruande muusse failivormingusse.

3. Andmebaasi  töövaatesse  naasmiseks  klõpsake  menüü  Prindi  eelvaade (Print 
Preview).nuppu (Close Print Preview).

Aruande printimine
Lisaks prindi eelvaate kaudu printimisele saate aruannet printida ka eelvaadet kuvamata:
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1. Avage  aruanne,  mille  eelvaadet  soovite  kuvada  või  lihtsalt  valige  see 
navigeerimispaanil.

2. Klõpsake menüüs Fail  (Print) nuppu Prindi (Print).
• Aruande saatmiseks otse  vaikeprinterile  ilma printerit  seadistamata vajutage nuppu 

Kiirprintimineuik Print (Quik Print).
• Printeri valimist,  koopiate arvu jms määramist võimaldava dialoogiboksi avamiseks 

klõpsake nuppu Prindi (Print).

Loendamine aruannetes
Võib  osutuda  vajalikuks  loendada,  mitu  kirjet  on  aruandes.  Rühmitatud  või 
kokkuvõttearuannetes  saab  kuvada  iga  rühma  kirjete  arvu.  Soovitud  kirjele  viitamise 
lihtsustamiseks saab igale kirjele lisada reanumbri. Selles artiklis selgitatakse samm-sammult, 
kuidas lisada aruandesse loendusi ja reanumbreid.

Aruande või rühma kirjete loendamine
Kiireim viis loenduste lisamiseks aruandesse on küljendivaates.
Kirjete loendamine küljendivaates

1. Paremklõpsake navigeerimispaanil aruannet ning seejärel klõpsake kiirmenüü käsku 
Küljendivaade (Layout View) .

2. Klõpsake loendatavat välja. Et tagada kõigi kirjete loendisse kaasamine, klõpsake 
välja, millest teate, et see ei sisalda tühiväärtusi. Selliseks väljaks on näiteks ID väli.

3. Klõpsake menüü Vorming (Desing) jaotises Rühmitamine ja kokkuvõtted 
(Grouping & Totals) nuppu Kogusummad (Totals).  

4. Tehke ühte järgmistest.
• Aruande kõigi kirjete (sh nende, millel pole valitud väljal väärtust) loendamiseks 

klõpsake käsku Loenda kirjed (Count Records).
• Ainult nende kirjete loendamiseks, millel on valitud väljal väärtus, klõpsake käsku 

Loenda väärtused (Count Values).
 Märkus.   Käsk Loenda väärtused (Count Values) pole järgmiste andmetüüpidega väljade 
jaoks saadaval.

• Memo
• OLE-objekt
• Hüperlink

Access  lisab  aruande  jalusesse  tekstivälja  ja  seab  selle  atribuudi  Juhtelemendi  allikas 
(Record  Source)   väärtuseks  funktsiooni  Count täitva  avaldise.  Kui  aruanne  sisaldab 
rühmitamistasemeid, lisab Access tekstivälja iga sama arvutust tegeva rühma jalusesse.
 Märkus.   Kui  loendate  küljendivaates  kindla  välja  kirjeid,  koostab  Access  avaldise,  mis 
loendab ainult  need  kirjed,  millel  pole  sellel  väljal  tühiväärtust.  Näiteks  kui  aruandes  on 
kümme  kirjet  ja  lisate  loenduse  väljale,  milles  on  kolm tühiväärtust,  kuvatakse  loenduse 
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tekstiväljal  arv  7 – kirjete arv,  mis ei  sisalda tühiväärtust.  Selle vältimiseks lisage loendus 
sellisele väljale, mis ei luba tühiväärtuste kasutamist (nt ID-väli), või redigeerige tekstivälja 
juhtelemendi allikat nii, et see loendaks alati kõik kirjed, sõltumata sellest, kas need sisaldavat 
tühiväärtust või mitte. Selleks tehke järgmist.

1. Valige loendust kuvav tekstiväli. Kui atribuudilehte ei kuvata, vajutage selle 
kuvamiseks klahvi F4.

2. Klõpsake vahekaarti Andmed (Data).
3. Kustutage atribuudiväljalt Juhtelemendi allikas  (Record Source) olemasolev 

avaldis ja tippige selle asemele avaldis =Count(*).
4. Salvestage aruanne ja tulemuste vaatamiseks aktiveerige aruandevaade.

Kirjete loendamine kujundusvaates
1. Paremklõpsake navigeerimispaanil aruannet ning seejärel klõpsake kiirmenüü käsku 

Kujundusvaade (Design) .

2. Klõpsake menüü Kujundus (Design)   jaotises Juhtelemendid (Controls) nuppu 
Tekstiväli (Text Box).  

3. Tehke ühte järgmistest.
• Aruande kõigi kirjete loenduse lisamiseks klõpsake sektsiooni Aruande päis või 

Aruande jalus kohas, kuhu soovite tektivälja paigutada.
• Rühmitatud aruande iga rühma kõigi kirjete loenduse lisamiseks klõpsake 

sektsiooni Rühma päis või Rühma jalus kohas, kuhu soovite tekstivälja paigutada.
4. Valige tekstiväli ja atribuudilehe kuvamiseks vajutage klahvi F4.
5. Klõpsake vahekaarti Andmed (Data).
6. Tippige atribuudiväljale Juhtelemendi allikas (Record Source)  avaldis =Count(*).

See avaldis kasutab aruande või rühma kõigi kirjete loendamiseks (isegi kui mõned väljad või 
kirjed on tühjad) funktsiooni Count (Loendus). Kui soovite loendada vaid need kirjed, mille 
konkreetne  väli  ei  sisalda  tühiväärtust  (nt  perenimi)  kasutage  järgmist  avaldist: 
=CDbl(Nz(Count([pn]),0)). 

Aruande või rühma igale kirjele reanumbri lisamine
Aruande üksusi saab nummerdada. Näiteks nimekirjas isikute ette järjekorra numbrid
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Aruandeüksusi saab nummerdada arvutatud juhtelemendi abil selle atribuudi Jooksev summa 
seadmisega.

1. Paremklõpsake navigeerimispaanil aruannet ning seejärel klõpsake kiirmenüü käsku 
Kujundusvaade (Design View) .

2. Klõpsake menüü Kujundus (Design) jaotises Juhtelemendid (Controls) nuppu 
Tekstiväli (Text Box).  

3. Looge aruande jaotises Üksikasjad kursorit lohistades tekstiväli, mis oleks piisavalt 
lai, et mahutada suurim üksuse number.

Näiteks  kui  eeldate,  et  loendisse  tuleb  100  tellimust,  peate  jätma  ruumi  kolmekohalisele 
arvule (100). Kui silt kuvatakse tekstivälja kõrval, siis sildi kustutamiseks klõpsake seda ja 
vajutage  seejärel  kustutusklahvi  (DELETE).  Kui  paigutasite  tekstivälja  vasaku  veerise 
lähedale,  võib silt  jääda tekstivälja alla  peitu.  Lohistage tekstiväli  selle  vasakus ülanurgas 
asuva pideme abil paremale, et silt tuleks nähtavale. Seejärel saate klõpsata silti ja vajutada 
kustutusklahvi (DELETE).

4. Valige tekstiväli. Kui atribuudilehte ei kuvata, vajutage selle kuvamiseks klahvi F4.
5. Klõpsake vahekaarti Kõik (All). Tippige atribuudiväljale Nimi (Name) soovitud nimi, 

näiteks  Number.
6. Klõpsake vahekaarti Andmed (Data).
7. Klõpsake atribuudiväljal Jooksev summa  (Running Sum)käsku Rühma piires 

(Over Group).
8. Tippige atribuudiväljale Juhtelemendi allikas (Vontrol Source) avaldis =1.
9. Klõpsake vahekaarti Vorming (Format).
10. Tippige atribuudiväljale Vorming (Format) avaldis #. (trellid, mille järel on punkt).

See vormindab reanumbri selliselt, et sellele järgneb punkt.
11. Salvestage aruanne ja tulemuste vaatamiseks aktiveerige aruandevaade.

Aruandeviisardi abil uue rühmitatud aruande koostamine
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Aruandeviisard  esitab  teile  küsimusi  ning  loob  aruande  teie  antud  vastuste  põhjal.  Üks  neist 
küsimustest pärib aruande rühmitamiseks kasutatavat välja (või välju). Pärast aruande loomist saate 
aruannet kohe kasutada või seda vastavalt vajadustele muuta. Enne aruandeviisardi kasutamist peate 
valima andmeallika.

Kirjeallika valimine
Aruanne koosneb tabelist või päringust pärit teabest ning aruande kujundusega talletatud teabest (nt 
sildid, pealdised ning graafikud). Aruande kirjeallikaks nimetatakse aruandele põhiandmeid pakkuvat 
tabelit  või  päringut.  Enne  aruande  loomist  peaksite  kindlaks  tegema  kaasatava  teabe.  Valitavate 
väljade hulgas peavad olema väljad, mida soovite kasutada rühmitamisalusena või summeerida. Kui 
kõik kaasatavad väljad asuvad ühes tabelis, kasutage seda tabelit kirjeallikana. Kui väljad pärinevad 
mitmest tabelist, kasutage kirjeallikana päringut. Päring võib juba andmebaasis olla või peate aruande 
nõudmiste rahuldamiseks looma eraldi päringu.

Aruandeviisardi käivitamine

1. Klõpsake menüü Loo (Create) jaotises Aruanded (Reports) nuppu Aruandeviisard 
(Repord Wizard).  

Accessiga käivitatakse Aruandeviisard (Repord Wizard).
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2. Klõpsake ripploendit Tabelid/päringud (Tables/Queries) ning valige tabel või 
päring, mis sisaldab aruandesse kaasatavaid välju.

3. Väljade valimiseks topelt klõpsake neid loendis Saadaolevad väljad (Availblae 
Fields).

Access  teisaldab  väljad  loendisse  Valitud  väljad  (Selected  Fields).  Teine  võimalus  väljade 
teisaldamiseks  on  klõpsata  loendite  Saadaolevad  väljad (Availblae  Fields)  ning  Valitud  väljad 
(Selected Fields)vahel asuvaid nuppe ning lisada või eemaldada valitud väli või kõik väljad.

4. Kui soovite teises tabelis või päringus asuvaid välju aruandesse kaasata, siis klõpsake 
veel kord ripploendit Tabelid/päringud (Tables/Queries), valige vastav tabel või 
päring ning jätkake väljade lisamist.

5. Kui olete väljade lisamise lõpetanud, klõpsake nuppu Edasi (Next).

Aruandeviisardis kirjete rühmitamine
Rühmitamisega  saate  kirjeid  rühmade  järgi  paigutada  ning  korraldada  (nt  alusel  Piirkond  või 
Müügiagent). Rühmade pesastamise abil saate hõlpsalt tuvastada rühmade omavahelisi seoseid ning 
kiiresti  leida  vajaliku  teabe.  Rühmitamise  abil  saate  ka  kokkuvõtvat  teavet  (nt  kokkuvõtted  ja 
protsendid) arvutada.
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Mitme tabeli aruandesse kaasamisel uurib viisard tabelite vahel kehtivaid seoseid ning määrab teabe 
kuvamise.

1. Klõpsake aruandeviisardi lehel, mis esitab küsimuse Kas soovite lisada 
rühmitamistasemeid? (Do  yo want to add any grouping levels), ühte loendis 
kuvatud välja ning klõpsake nuppu Edasi (Next).

2. Rühmitamistasemete lisamiseks topelt klõpsake loendis suvalist väljanime nende 
aruandele lisamiseks.

Rühmitamistaseme eemaldamiseks  topelt  klõpsake 

taset kuvataval lehel dialoogiboksi paremal küljel. Kasutage noolenuppe rühmitamistase üles või alla 
nuppe. Access lisab rühmitamistaseme ning kuvab seda pesastatuna emarühmitamistasemes.

3. Klõpsake dialoogiboksi Rühmitamisintervallid (Grouping Options ) avamiseks 
käsku Rühmitamissuvandid (Groupings Interval).
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4. Soovi korral võite valida iga rühmataseme välja jaoks rühmitamisintervalli.
Rühmitamisintervall võimaldab kohandada kirjete rühmitamist. Eelmisel joonisel on kirjed rühmitatud 
väljal  TarneKuupäev,  mille  andmetüüp  on  Kuupäev/kellaaeg.  Aruandeviisard  pakub  väljatüübile 
vastavaid  valikuid  loendis  Rühmitamisintervallid  ().  Kuna  väli  TarneKuupäev  on  tüüpi 
Kuupäev/kellaaeg, saate kasutada rühmitamisalusena tegelikku väärtust  (Tavaline),  Aasta,  Kvartal, 
Kuu, Nädal, Päev, Tund ja Minut. Kui väli oleks andmetüüpi Tekst, saaksite rühmitamisalusena tervet 
välja  (Tavaline)  või  välja  esimest  viit  märki  kasutada.  Arvulise  andmetüübi  korral  saate 
rühmitamisalusena kasutada väärtust (Tavaline) või valitud sammudega vahemikku.

Pärast rühmitamisintervalli valimist klõpsake nuppu OK.

5. Klõpsake viisardi järgmisele lehele liikumiseks nuppu Edasi (Next).

Kirjete sortimine ja kokkuvõtmine
Kirjeid saate tõusvas või laskuvas järjekorras sortida kuni nelja välja põhjal.

1. Klõpsake esimest ripploendit ning valige sortimisalusena kasutatav väli.
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Tõusva või laskuva järjestuse valimiseks klõpsake 

nuppu loendist paremal (vaikesätteks on Tõusev järjestus (Ascendig)). Sortimisalusena kasutatavate 
väljade lisamiseks klõpsake teist, kolmandat ning neljandat ripploendit.

2. Arvuväljade kokkuvõtmiseks klõpsake nuppu Kokkuvõtte suvandid (Summary 
Options).

Nupp Kokkuvõtte suvandid (Summary Options) kuvatakse vaid juhul, kui aruande jaotises Üksikasjad 
on üks või mitu arvuvälja. Viisard kuvab saadaolevad arvuväljad.
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3. Märkige ruudud Sum, Avg, Min või Max vastavate arvutuste rühmajalusesse 
kaasamiseks.

Saate  kuvada  üksikasju  ning  kokkuvõtet  või  ainult  kokkuvõtet.  Viimasel  juhul  kuvatakse  küll  iga 
väärtuse Sumoftt kokkuvõtet (nt kui märkisite ruudu  Sum), kui tellimise üksikasju ei kuvata. Saate 
kuvada kokkuvõtete jaoks kõikide arvutuste protsenti.

4. Klõpsake nuppu OK.
5. Järgige aruandeviisardi järgmistel  lehtedel antavaid juhiseid. Viisardi viimasel lehel 

saate aruande pealkirja  redigeerida.  Pealkiri  kuvatakse aruande esimesel  lehel ning 
Access  kasutab  pealkirja  aruande  salvestamisel  dokumendi  nimena.  Pealkirja  ja 
dokumendi nime saate hiljem redigeerida.

6. Klõpsake nuppu Valmis (Finish). Access salvestab aruande automaatselt ning kuvab 
seda prindi eelvaates, mis näitab, millisena aruanne prinditakse.

Eelvaate paani allservas olevate navigeerimisnuppude abil saate aruande lehti järjestikku kuvada või 
aruande suvalisele lehele hüpata. Klõpsake mõnda navigeerimisnuppu või tippige lehe number, mida 
soovite kuvada, lehe numbri väljale ning vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Prindi  eelvaates  saate  üksikasjade kuvamiseks  aruannet  suurendada või  lehel  andmete paigutuse 
kontrollimiseks  aruannet  vähendada.  Asetage  hiirekursor  aruandele  ning  klõpsake  korra. 
Suurendusefekti  tagasi pööramiseks klõpsake veel kord.  Lisaks saate kasutada suumi juhtelementi 
olekuribal.
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