
 „Imagine Logo“ sistema 
 „Imagine Logo“ sistema paleidţiama spustelėjus ant darbalaukio esančią tinkamą piktogramą arba pasirinkus 

Pradėti (Start)  programos (Programs)   Imagine Logo. Paleidus programą atveriamas jos pagrindinis 

langas. 

„Imagine Logo“ terpė turi 

„Windows“ programoms 

būdingus elementus:  

programos antraštę (1),  

pagrindinį meniu (2),  

mygtukų juostą (3).  

Pagrindinė ekrano dalis 

padalinta  į tris dalis:  

vėţliuko lauką (4) – laukas, 

kuriame „gyvena“ vėţliukas,  

komandų eilutę (5) – eilutė, 

kurioje rašomos ir įvedimo 

(ENTER) klavišo paspaudimu 

vykdomos komandos vėţliukui, 

lauką, kuriame rodomos visos 

įvykdytos komandos (6).  

Viename „Imagine Logo“ 

sistemos lange gali būti atvertas 

tik vienas projektas.  

„Imagine Logo“ meniu komandos ir priemonės 

Pagal savo paskirtį pagrindinio meniu komandos suskirstytos  į šias grupes: Failas, Taisa, Rodymas, Parinktys, 

Lapas, Ţinynas.  

Daugelis priemonių juostos ar piešimo priemonių mygtukų turi savo komandas pagrindiniame meniu.  

  

Meniu grupės Failas komandos 

Pavadinimas ir 

spartieji klavišai 
Aprašymas 

Naujas projektas... Atveriamas tuščias lapas naujam projektui kurti. Jame jau yra vienas lapas „lapas1“, 

o tame lape vienas vėţliukas „v1“. Vėţliuko pieštukas plonas juodas ir nuleistas.  

Komandų laukas tuščias. 

Atverti projektą...  

(F3) 

Atveriamas langas leidţiantis pasirinkit ir atverti norimą projekto failą. 

Atverti parodomąjį  

projektą (F11) 

Atveriamas langas leidţiantis pasirinkti ir atverti norimą DEMO aplanke esančio 

projekto failą. Juos kūrė programos autoriai ir sudėjo tam, kad pademonstruotų 

sistemos galimybes. Šie projektai kurti angliška „Imagine Logo“ versija. Išversta tik 

programų naudotojo sąsaja. 

Įrašyti projektą  

(Lyg2 + F2) 

Failas įrašomas esamu vardu. Naudojant pirmą kartą veikia kaip komanda „Įrašyti 

kitaip…“ 

Įrašyti projektą  

kitaip… 

Projektas įrašomas į informacijos laikmeną lange pasirinktu vardu.   

Įrašyti kaip  

programą (EXE)... 

Projektas sukompiliuojamas kompiuterio kodu (programą galima vykdyti bet 

kuriame kompiuteryje, netgi neturinčiame įdiegtos „Imagine Logo“ sistemos). 

Įrašyti kaip  

interneto projektą... 

Projektas įkeliamas į tinklalapį (prievardis tampa .htm ir programą galima vykdyti 

bet kuriame kompiuteryje, netgi neturinčiame įdiegtos „Imagine Logo“ sistemos) ir 

įrašomas į informacijos laikmeną lange pasirinktu vardu. Visi reikalingi duomenys 

įrašomi tuo pačiu vardu į .IIP failą. 

Išpakuoti interneto 

projektą arba programą... 

Perskaito .exe arba .htm failus ir pateikia taip, kad būtų juos galima taisyti „Imagine 

Logo“ sistemoje. 

Spausdintuvo  

nuostatos 

Atveria spausdintuvo nuostatų langą, kuriame galima pasirinkti spausdintuvą, 

popieriaus dydį bei padėtį. 

Spausdinti…   Atveriamas spausdinimo parinkčių nustatymo langas.   

Baigti darbą Baigiamas darbas su „Imagine Logo“ sistema. 



Meniu grupės Taisa komandos 

Pavadinimas ir 

spartieji klavišai 
Aprašymas 

Atšaukti arba atstatyti  

(Vald + Z) 

Atšaukiamas vėliausiai atliktas veiksmas. Tačiau tik vienas pats paskutinis 

veiksmas, jeigu tai nėra naujo objekto kūrimas. 

Atšaukti arba atstatyti Atšaukiamas arba atstatomas fono piešinys, tiksliau vienas pats paskutinis fono 

piešinio pakeitimas. 

Iškirpti (Vald + X) Paţymėta teksto dalis perkeliama į iškarpinę. 

Kopijuoti (Vald + C)   Paţymėta teksto dalis nukopijuojama į iškarpinę 

Įdėti (Vald + V)  Ţymeklio vietoje įterpiamas tekstas iš iškarpinės.  

Teksto šriftas... Atveria langą rašomo teksto šrifto, stiliaus bei dydţio pasirinkimui.  

Teksto spalva...   Atveria langą rašomo teksto spalvos pasirinkimui.  

Stabdyti viską (F12)  Nutraukia vykdomas komandas, sustabdo vėţliuką (vėţliukus)  

Stabdyti komandų eilutę  Sustabdo objektus, kurie vykdo komandas įvykdytas komandų eilutėje. 

 

Meniu grupės Rodymas komandos 

Pavadinimas ir 

spartieji klavišai 
Aprašymas 

Vėţliuko laukas (F5)  Ekrane rodomas tik vėţliuko laukas. Komandų laukas nematomas, tačiau aktyvus.  

Padalintas ekranas (F6)  Ekrane matomi abu laukai: ir komandų, ir vėţliuko.  

Komandų laukas (F7)  

 

Ekrane matomas tik komandų laukas ir komandų eilutė. Vėţliuko laukas 

nematomas, tačiau aktyvus.   

Naršyklė (F4)        Atveriamas naršyklės langas, kuriame išsidėstę projekto objektai: lapai, vėţliukai, 

mygtukai, kintamieji, procedūros ir kiti programavimo objektai. 

Pagrindinė priemonių  

juosta 

Atveria arba uţveria pagrindinę priemonių juostą: 

 
Piešimo 

priemonių juosta   

Atveria arba uţveria piešimo priemonių juostą: 

 
Mygtukų juosta  

(F10)  

Atveria tuščių mygtukų juostą, kurioje galima surašyti tiek aprašytas, tiek 

standartines komandas.   

Visas ekranas   Įvykdţius šią komandą neberodoma sistemos antraštė bei pagrindinis meniu, 

matomi tik priemonių mygtukai, vėţliuko ir komandų laukai bei komandų eilutė. 

 

Meniu grupės Parinktys komandos 

Pavadinimas ir 

spartieji klavišai 
Aprašymas 

Rodyti klaidas 

iškylančiame lange 

Komandų vykdymo klaidas rodo ne komandų lauke, o atskirame lange.  

 

Priimti balso meniu Komandos, pateiktos balsu į mikrofoną, bus priimtos ir vykdomos.  

Priimti pagrindinį meniu  Komandos, nurodytos komandų meniu, bus priimtos ir vykdomos.  

Priimti komandas   Komandos, nurodytos komandų eilutėje, bus priimtos ir vykdomos.  

Nustatyti kompiuterio 

balsą  

Vėţliukas moka komandą Pasakyk, kurią vykdydamas skaito parašytą tekstą. 

Naudojant šią komandą galima pasirinkti balsą, kuriuo bus skaitomas tekstas.  

Angliška, lietuviška,  

čekiška, vengriška,  

lenkiška, braziliška,  

portugališka,  

slovakiška versijos  

„Imagine Logo“ sistema yra išversta į keletą Europos šalių kalbų. Šioje versijoje 

galima pasirinkti norimą Logo kalbą (meniu komandos, pranešimų langai nebus  

pakeisti, pasikeis tik Logo komandos duodamos vėţliukui). 

 

 

Meniu grupės Lapas komandos 

Pavadinimas ir 

spartieji klavišai 
Aprašymas 

Naujas   Įterpia tuščią naują lapą į projektą.  

Keisti...   Atveria lapo parametrų keitimo langą.  

Kopijuoti kaip naują   Padaro atverto lapo kopiją (su visa grafika ir objektais) ir ją nukelia į galą. 



Įkelti foną...   Atveria langą grafinio failo pasirinkimui, kurį įkels kaip projekto foną.  

Įrašyti foną...   Įrašo foną į grafinį failą. Atveria langą failo vardo uţrašymui.  

Taisyti foną...   
Foną įkelia į „LogoMotion“ grafinę rengyklę. Uţdarant rengyklę komanda Įrašyti ir 

išeiti (F12) arba atitinkamu mygtuku, pataisytas fonas bus įkeltas į projektą.  

Išvalyti   Išvalo vėţliuko lauką – visą pripieštą grafiką.  

Lapas1, Lapas2   Leidţia pasirinkti atvėrimui projekte esančius lapus. 

 

Meniu grupės Žinynas komandos 

Pavadinimas ir 

spartieji klavišai 
Aprašymas 

Ţinyno temos   Atveriamas „Imagine Logo“ ţinyno temų langas.  

„Imagine Logo“   Atveriamas puslapis, kuriame aprašyta sistema.  

Svarbiausių terminų 

ţodynėlis  
Atveriamas terminų ir sąvokų ţodynėlis.  

Klasės ir procedūros  Atveriamas ţinyno puslapis „Primityviosios klasės ir jų procedūros“. 

Vėţliukai ir vėţliuko  

geometrija  

Atveriamas ţinyno puslapis „Vėţliukai ir vėţliukų geometrija“.  

 

Naujausia informacija   Atveriama lietuviška Logo svetainė: www.logo.lt  

Apie...   
Pateikiama trumpa informaciją apie programavimo terpę, jos autorius, 

lokalizuotojus, platintojus. 

 

Kompiliatorius 

„Imagine Logo“ sistema – ne tik interpretatorius, bet ir kompiliatorius. Ji projektus geba kompiliuoti į 

savarankiškai pasileidţiančias programas.  Reikia tik įrašyti naudojat pagrindinio meniu Failo grupės komanda 

Įrašyti kaip programą (EXE).   

 

Grafinė rengyklė 

„Imagine Logo“ sistema turi ne tik „LogoMotion“ grafinę animacijos rengyklę, kaip atskirą programą, bet ir 

pačioje sistemoje integruotą grafinę rengyklę su visomis pagrindinėmis grafinės rengyklės komandomis, 

leidţiančiomis piešti vėţliuko lauke:  

 
 


