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1.2
Tämän ohjeen avulla voit tehdä mindmap- tai muita kaavioita käyttäen netissä toimivaa
Lucidchart-palvelua. Ilmaisen tilin ominaisuudet riittävät melko pitkälle. Voit piirtää kaavioita
ja ladata ne itsellesi tiedostona tai sitten jakaa niitä palvelun kautta muille katsottavaksi tai
muokattavaksi. Useampi käyttäjä voi siis muokata samaa kaaviota. Muokkaajien on myös
oltava rekisteröityneitä käyttäjiä. Palvelu on ainoastaan englanniksi.

Mene osoitteeseen www.lucidchart.com.

1.
Valitse Start Free
Account.. Syötä
kysytyt tietosi ja
kirjaudu palveluun.
Voit myös käyttää
Google tai Yahootunnuksia
kirjautuaksesi.

2.

Aloita uuden mindmapin piirtäminen valitsemalla +Document.

Valitse Blank Flowchart. Nyt
sinulle aukeaa tyhjä dokumentti
jota voit alkaa työstämään.
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Ala piirtämään vetämällä
esim. Flowchart-valikosta
vaikka ympyröitä kuvapohjalle
hiirellä raahaamalla.
Ympyröihin voi kirjoittaa
napauttamalla niitä hiirellä ja
niiden kokoa ja muotoa voi
muuttaa reunoista vetämällä.
Asettele muutamia kohteita
vapaasti. Voit myös kopioida
kohteita käyttämällä ctrl-c ja
ctrl-v näppäinkomentoja.

Valitse nyt työkaluksi
ylärivin valikosta kaareva
nuoli. Voit alkaa yhdistää
kohteitasi piirtämällä
tällaisen nuolen
kohteiden välille.
Samasta napista aukeaa
myös vaihtoehto esim.
suoralle viivalle.

Vie hiiri kohteen reunalle
sellaiseen kohtaan, missä
kursori muuttuu kuvan
mukaiseksi ristiksi. Vedä
nyt nuoli haluamaasi
toiseen kohteeseen.
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Työkalurivin painikkeilla voit nyt muokata tekemääsi nuolta. Nuolen saa valittua
muokattavaksi painamalla sitä hiirellä. Valitse nuolesi ja tutki valikkoriviä:

Nuolen suunnan vaihto
Nuoli toiseenkin päähän

Nuolen väri
Nuolen paksuus.

Katkoviiva

Piirrä tarvitsemasi nuolet ja muokkaa niitä sopiviksi. Ilmaista tiliä käytettäessä kaaviossa
voi olla enintään 60 kohdetta. Voit tarkkailla rajoituksen täyttymistä Complexity-mittarista.

5.

Nimeä työsi painamalla
vasemmasta
yläkulmasta Blank
Flowchart, joka on tähän
asti olllut työsi nimi.
Voit ladata työsi itsellesi
tiedostona valitsemalla
File-valikosta Download
as... Sieltä voi sitten
vielä valita haluatko
kuvan PDF-tiedostona
vai kuvatiedostona jne.
Oikean yläreunan My Documents-napista pääset selaamaan aiemmin tekemiäsi
kaavioita.
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Voit myös kutsua muita käyttäjiä katselemaan tai muokkaamaan työtäsi. Valitse
ruudun oikeasta yläreunasta Share.
Collaborate -toiminnolla voi kutsua toisia
muokkaamaan työtäsi. Voi nyt syöttää
halutessasi useita sähköpostiosoitteita
muokkaajiksi pilkuilla erotettuna. Voit myös
valita, annatko heidän muokata vaiko vai
katsella. Voit myös kirjoittaa kutsun mukana
lähtevän viestin. Paina lopuksi Send
Invitation. Kutsuttavien käyttäjien on myös
rekisteröidyttävä käyttäjiksi Lucidchartpalveluun.
Samasta Share-valikosta löytyvän Publishtoiminnon avulla voit jakaa kaavion muille
katsottavaksi linkin avulla. Valitse Full
document (URL) ja paina vielä pientä linkin
kuvaa alhaalle ilmestyvän linkin vierestä niin
saat kopioitua linkin työhösi.
Tästä linkistä voit tutustua työhön, jossa on
käytetty koko 60 kohteen kapasiteetti.
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