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Dia Diagram on ohjelma, joka on suunniteltu kaavioiden piirtämiseen. Dia on perustoiminnoiltaan helppokäyttöinen ja selkeä.

Kuva 1: Dian perusnäkymä

Dia ohjelman käyttöliittymän näkymässä on ylhäällä tiedosto-valikko, tämän alla työkalupalkki ja sen alla
varsinaiset piirtotyökalut sekä piirtoalue. Piirtoalue on ruudukoitu jolloin elementtien sijoittelu on helpompaa ja
tummat viivat piirtoaluessa kertovat tulostettavien sivujen rajat. Piirtoalue jatkuu loputtomiin ja piirtoalueen
näyttökokoa voi muuttaa työkalupalkin zoom valikoilla

, painamalla controlnapin pohjaan ja rullaa-

malla hiiren rullaa tai valitsemalla työkaluista suurennustöykalun

. Piirtotyökalujen palstassa ylimmäisenä on

peruselementit, seuraavana valikossa erilaisia elementtikokoelmia ja alalaidassa valinta perusväreille sekä viivan
paksuudelle ja nuolten tyypeille.

Kuva 2: Piirtotyökalut 1 peruselementit, 2 erikoiselementit, 3 värien ja viivan oletusasetukset
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1. Perustoiminnot
Aloitetaan tutustumaan perustoimintoihin ja peruselementteihin lisäämällä piirtoalueelle suorakulmion muotoinen
elementti.
Harjoitus 1. Valitse peruselementeistä laatikko

ja maalaa pitämällä hiiren vasenta nappia pojassa piirtoalueelle

suorakulmainen alue ja irroita hiiren vasen nappi. Näin piirtoalueelle ilmestyy suorakulmainen laatikko.

Laatikon lisäämisen jälkeen työkaluksi vaihtuu automaattisesti valintatyökalu

. Tällöin kuvioita voi siirrellä,

valita ja muokata niiden muotoja sekä kokoja.
Harjoitus 2. Siirtele luomaasi laatikkoa. Laita päälle kiinnitä ruudukkoon toiminto

työkalupalkista ja liikuta

laatikkoa uudellen. Tällöin laatikko liikkuu ruudukon mukaan.

Harjoitus 3. Muuta laatikon kokoa ottamalla kiinni laatin sivuissa ja kulmissa olevista vihreistä pisteistä.

Riippuen elementin asetuksista sen kokoa ja muotoa voidaan muuttaa joko vapaasti tai jonkin rajoitteen mukaan.
Harjoitus 4. Paina laatikon päällä hiiren oikeaa painiketta, jolloin elementin asetusvalikko ilmestyy näkyviin. Valit-

se valikosta kiinnitetty suhde ja muuta laatikon kokoa. Valitse valikosta neliö ja muuta laatikon kokoa.
Kaikilla elementeillä on myös muita ominaisuuksi. Ominaisuuksien määrä riippuu elementistä.
Harjoitus 5. Paina taas laatikon päällä hiiren oikeaa painiketta ja valitse nyt valikosta ominaisuudet(ominaisuusvalikon

saa näkyviin myös kaksoisklikkaamalla elementtiä). Vaihda viivan paksuutta, janan väriä, täyttöväriä, viivan tyyliä ja kulmanpyöristyssadettä. Vaihda yhtä ominaisuutta ja paina toteuta painiketta niin näet mihin ominaisuus
vaikuttaa laatikossa. Paina lopuksi ok.

Muita peruselementtejä ovat teksti

, ellipsi

, monikulmio

Lisäksi viivoja ja kaari joista myöhemmin lisää.
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, bezier-kulmio

, kuva

ja outline

teksti.

Harjoitus 6. Lisää tekstielementti piirtoalueelle tekstityökalun

avulla. Piirtoalueelle ilmestyy keltainen alue

johon voi nyt kirjoittaa. Kirjoita jotain (vaikka sana teksti) ja sen jälkeen valitse valintatyökalu

. Keltainen

pohja häviää ja nyt tekstielementtiä voi likutta piirtoalueella. Kaksoisklikkaamalla (tai oikella painikkeella valikosta
ominaisuudet) saa näkyviin tekstin ominaisuudet kuten tasauksen, fontin, koon, värin, ym. Voit muokata asetuksia.
Kun on tarve muoka tekstikentän tekstiä pitää valitä tekstityökalu

. Kun valinnan jälkeen klikkaa tekstielementtiä

se muuttuu taas keltaiseksi ja tekstiä voi muokata.
Tekstiä voi käyttää sellaisenaan tai sen voi kiinnittää johonkin toiseen elementtiin.
Harjoitus 7. Valitse valintatyökalu

ja siirrä kirjoittamasi tekstiä siten että tekstielementissä oleva vihreä neliö

on piirtämäsi laatikon keskipisteessä olevan punaisen rastin päällä. Tällöin teksti lukittuu laatikon keskipisteeseen. Kaksoisklikkaa tekstiä ja valitse tasauksiin valinnat keski jolloin teksti on keskellä laatikkoa. Nyt jos liikutat
laatikkoa teksti on lukittuna sen keskipisteeseen.

Peruselementeistä ellipsi

, monikulmio

Harjoitus 8. Lisää piirtoalueelle ellipsi

ja bezier-kulmio

, monikulmio

lisätään kuten laatikko.

ja bezier-kulmio

. Ellipsi toimii täysin samalla tavalla

kuin laatikko, mutta monikulmioon ja bezier-kulmioon voidaan lisätä kulmia. Klikkaa luomaasi monikulmion sivua
hiiren oikealla painikkeella ja valitse valikosta lisää kulma. Näin kolmio muuttuu nelikulmioksi.

Bezier-kulmiossa vihreistä neliöistä voi muuttaa kuvion kokoa ja oransseista neliöistä kiertää sitä. Kuvioon voi
lisätä kierto ja liikuttelupisteitä kuten monikulmioon

Peruselementeissä on vielä viivoja ja kaaria. Näitä voidaan piirtää joko vaan omiksi elementeikseen piirtoalueelle
tai sitten niillä voidaan yhdistää elementtejä toisiinsa.
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Harjoitus 9. Tee uusi piirtoalusta valitsemalla tiedosto-valikosta Tiedosto > Uusi. Nyt Diaan avautuu uudelle

välilehdelle uusi tyhjä piirtoalue. Lisää piirtoalueelle neljä laatikoa. Huomaa että jokaisen lisäyksen jälkeen valintatyökalu aktivoituu jolloin laatikkotyökalu pitää valita uudelleen. Valinnan voi tehdä työkalua klikkaamalla, mutta nopeampaa on painaa välilyöntinäppäintä, jolloin viimeksi käytetty työkalu aktivoituu(siis nyt laatikkotyökalu).
Laatikkotyökalun saa myös käyttöön painamalla näppäimistöstä laatikkotyökalun pikanäppäintä eli R-kirjainta. Yhden laatikon voi toki myös kopioida (crtl-c) ja liittä (crtl-v) kopion. Lisäksi elementti (tai valinta yleensä) voidaan
duplikoida crtl-d näppäin yhdistelmällä. Tavalla tai toisella piirtoalueella on nyt neljä laatikkoa.

Valitse nyt viivatyökalu

ja yhdistä kaksi ensimmäistä laatikkoa viivalla(nuolella) siten että aloita ensim-

mäisen laatikon oikean laidan keskellä olevasta rastista(tällöin viiva kiinnittyy laatikon sivuun ja laatikon reunat
ovat punaiset) ja liitä viiva toisen laatikon vasemman laidan keskimmäiseen rastiin (laatikon reunat tulevat taas
punaiseksi kun viiva osuu rastiin).

Valitse uudelleen viivatyökalu

(klikkaamalla, painamalla välilyöntiä tai käyttämällä viivatyökalun pikanäp-

päintä L-kirjainta) ja yhdistä kaksi jälkimmäistä laatikkoa viivalla(nuolella) siten että aloita nyt kolmannen laatikon keskellä olevasta rastista(tällöin viiva kiinnittyy laatikon sivuun ja laatikon reunat ovat punaiset) ja liitä viiva
viimeisen laatikon keskellä olevaan rastiin (laatikon reunat tulevat taas punaiseksi kun viiva osuu rastiin).

Nyt liikuttamalla laatikoita nähdään ero siitä jos viivan kiinnittää johonkin reunapisteeseen tai keskelle eli itse
elementtiin. Jos viivoilla liitetyt laatikot siirtää allekkain raunoissa kiinni olevat viivat pysyvät siellä mihin ne
kiinnitettiin, mutta elementtiin kiinnitetyt viivat seuraavat laatikon liikkeitä

Toiset viivatyypit toimivat samoin ne ovat vaan eri muotoisia kaari
viiva

, siksakki

, moniviiva

ja bezier-

. Kolmessa viimeisessä kulmia voi lisätä klikkaamalla viivan päällä oikeaa hiiren painiketta ja valitsemalla

valikosta lisää kulma. Kaksoiklikkaamalla (tai valitsemalla oikean hiiren painalluksella ominaisuudet) voi viivan
ominaisuuksia muuttaa kuten väriä, viivan tyyliä, nuolten päitä ym.
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Harjoitus 10. Piirrä laatikoiden välille muutamia muita viivoja kaari

, siksakki

, moniviiva

ja bezier-viiva

työkaluilla.

Viivojen oletus värejä, paksuuksia, viivan tyyliä ja viivan päitä voi myös muutta piirtotyökalupalstan alalaidassa
olevalla valikolla

Elementtien sijoittelu tasaisesti ja suoraa manuaalisesti on yleensä työlästä ilman automaattisia tasauksia. Elementtien tasaukseen löytyy työkalut tiedosto-valikon Objektit > Tasaus valikosta

Keskitettävät element pitää kaikki valita joko valintatyökalun kanssa maalaamalla tai klikkaamalla haluttuja
elementtejä shift-näppäin pojassa. Tämän jälkeen valituille elementeille voi tehdä tasauksen valikosta.
Alla olevassa kuvassa päällekkäin olevat elementit ovat keskitetty vasemmalle, keskelle ja oikealle.
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Alla olevassa kuvassa vierekkäiset elementit ovat tasattu päällä, keskelle ja alle.

Harjoitus 11. Lisää piirtoalueelle muutama elementti ja valitse ne. Tämän jälkeen kokeile elementtien tasaamista

automaattisesti.
Useampi elementti voi liittyä kiinteästi toisiinsa jopa niin paljon että niitä ei haluta erottaa enää toisistaan.
Tällöin elementeistä voi luoda ryhmän.
Harjoitus 12. Piirrä muutama elementti jotka voivat olla kiinnitetty toisiinsa viivalla tai sitten ei. Tämän jälkeen

valitse kaikki elementit ja ota tiedosto-valikosta Objektit > Kasaa ryhmään. Tämän jäkeen ryhmän yksittäisiä
elementtejä ei enää voi valita ja koko ryhmä liikkuu kerrallaan. Ryhmästä on tavallaan tullut uusi elementti.

Peruselementtien lisäksi oletuksena on useita elementtiluokkia. Näitä elementtejä voi valita erikoiselementti
valikosta, jossa ovat yleiset luokat(moutoja, vuokaavio, ULM), viimeksi käytetyt ja muut luokat. Kun valikosta
valitsee jonkin luokan, sen sisältämät elementit tulevat listaan peruselementtien alle. Näitä käytetään pääosin aivan
samaan tapaan kuin peruselementtejä.
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Harjoitus 13. Selaile elementtiluokkia ja kokeile niiden elementtejä piirtoalueelle.
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2. Reaaliluvun rakenne
Harjoitus 14. Tee pyöristettyjä laatikoita nuolia (ja värejä) käyttämällä seuraavanlainen kaavio siitä miten reaa-

liluvut koostuvat.

3. Kaavion vienti toiseen ohjelmaan
Diasta kaavion saa muutettua moneen yleiseen kuvamuotoon esimerkiksi png, jpg, svg, pdf, eps, ym... Tämä tapahtuu tiedosto-valikon kautta Tiedosto > Vie.. tai työkalupalkista

. Tämän jälkeen avautuu ikkuna josta valitaan

haluttu tallennuspaikka, tallennusnimi ja tallennusmuoto.
Esimerkiksi kuvatiedostona olevan kaavion voi sen jälkeen liittä esimerkiksi tekstinkäsitteohjelmaan tai muuhun
vastaavaan.
Harjoitus 15. Tee edellisen tehtävän kaaviosta kuva (esim png, jpg, svg) ja liitä se tekstinkäsittelyohjelmaan.
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4. Yhtälön ratkaisu
Harjoitus 16. Käytä vuokaavioluokkaa ja luo esitys siitä miten yhtälö ratkaistaan.

Esimerkiksi näin
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5. Uusien elementtiluokkien lisäys
Dian oletuselementtiluokkien lisäksi ohjelmaan voidaan lisätä uusi elementtiluokkia. Dian kotisivuilta löytyy lisää
luokkia joita käytetään seuraavissa tehtävissä. Luokkien lisäämiseksi on kaksi tapaa. Ohjelmallinen, joka vaatii
järjestelmävalvojan oikeudet ja manuaalinen jolloin ei tarvita erityisiä oikeuksia.
Ohjelmallinen tapa eli diashapes-ohjelman voi ladata osoitteesta http://dia-installer.de/diashapes/index.html
ja sen voi asentaa jos on järjestelmävalvojen oikeudet. Ohjelmalla valitaan halutut lisäluokat ja se hoitaa luokat Dia
ohjelman käyttöön.
Jos ei pysty tai halua edellä olevaa ohjelmaa asentaa uudet luokat pitää itse ladata ja asentaa. Tämä ei ole
kuitenkaan kovinkaan hankalaa.
Dian kotisivuilta tarjolla olevat luokat löytyvät osoitteesta http://dia-installer.de/shapes/index.html.
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Sieltä valitaan haluttu luokka, tässä tapauksessa luokat Circuit2 ja Digital. Luokan tiedot ladataan zip-tiedostona.

Ladatun zip-tiedoston hakemistot shapes ja sheets pitää purkaa .dia nimiseen hakemistoon, joka löytyy käyttäjän dokumenttijuuresta. Windowskoneissa tämä tarkoittaa hakemistopolkua C:\Documents and Settings\
ja sieltä omalla käyttäjäminellä oleva hakemisto. Kun tiedostot ovat purettuna .dia hakemistoon pitää Dia ohjelma käynnistää uudelleen jotta se löytää uudet luokat. Tämän jälkeen luokkavalikossa on uudet luokat ja ne ovat
käytettävissä.
Harjoitus 17. Lisää Circuit2 ja Digital luokat Diaan.
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6. Loogiset veräjät
Digital ja logiikka luokkien avulla voidaan kuvata loogisia lausekkeita loogisten piirien avulla.
Harjoitus 18. Piirrä loogisen lausekkeen

(p ∨ ¬q ∨ r) ∧ (p ∨ q) ∧ (¬p ∨ r)kuvaus

loogisena piirinä Digital ja/tai

logiikka luokkien avulla.
Esimerkiksi näin:

7. Kytkentäkaavio
Harjoitus 19. Rakenna seuraavanlainen kytkentäkaavio käyttämällä Circuit2 luokkaa.
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8. Mindmap
Harjoitus 20. Pohditaan yhdessä ja luodaan mindmap Dia ohjelman käyttökohteista.
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