
ZÁKLADNÍ PŘÍKAZY A SPECIÁLNÍ FORMY 

Procedura Význam 

to zač a tek definiče pročedury 

end koneč definiče pročedury 

make vytvor ení  č i pr ir azení  hodnoty do globa lní  prome nne  

localmake vytvor ení  č i pr ir azení  hodnoty do loka lní  prome nne  

thing nač tení  prome nne  a vra čení  její  hodnoty 

: na hrada za thing " 

ŘÍDICÍ STRUKTURY 

Procedura Význam 

repeat opakova ní  bloku pr í kazu  

repcount aktua lní  hodnota poč itadla smyč ky 

if podmí ne ne  provedení  bloku pr í kazu  

ifelse podmí ne ne  provedení  jednoho z dvojiče bloku  

when registrače handleru uda losti (Atari Logo) 

output ukonč ení  pročedury a na vrat hodnoty 

RELATIVNÍ POHYB ŽELVY 

Procedura Zkratka Význam 

forward xx fd xx posun z elvy o xx kroku  dopr edu 

back xx bk xx posun z elvy o xx kroku  dozadu 

left xx lt xx otoč ení  z elvy o xx stupn u  doleva 

right xx rt xx otoč ení  z elvy o xx stupn u  doprava 

ABSOLUTNÍ POHYB ŽELVY 

Procedura Význam 

home umí ste ní  z elvy na sour adniče [0,0], tj. do str edu grafičke  pločhy 

setpos [x y] umí ste ní  z elvy na sour adniče [x, y] 

setxy x y umí ste ní  z elvy na sour adniče [x, y] 

setx x zme na horizonta lní  sour adniče z elvy na hodnotu x 

sety y zme na vertika lní  sour adniče z elvy na hodnotu y 

setheading α zme na natoč ení  z elvy na zadany  u hel α 

 

  



DALŠÍ GRAFICKÉ PROCEDURY 

Procedura Význam 

setxyz nastavení  z elvy na sour adniče urč ene  trojičí  parametru  

setz nastavení  tr etí , tj. z-ove  sour adniče z elvy 

setposxyz podobne  první  pročedur e, ale pr eda va  se seznam tr í  hodnot 

setheading nastavení  sme ru heading na pr edanou hodnotu 

leftroll relativní  zme na sme ru roll 

rightroll relativní  zme na sme ru roll 

setroll nastavení  sme ru roll na pr edanou hodnotu 

uppitch relativní  zme na sme ru pitčh 

downpitch relativní  zme na sme ru pitčh 

setpitch nastavení  sme ru pitčh na pr edanou hodnotu 

setorientation nastavení  vs ečh tr í  sme ru  podle seznamu [roll pitčh heading] 

showturtle zobrazení  z elvy 

hideturtle skrytí  z elvy 

setturtle nastavení  z elvy (podle č í sla) 

clean smaza ní  obrazovky 

clearscreen cs člean+home 

setpencolor setpc nastavení  barvy kreslení  

setscreencolor nastavení  barvy pozadí  

setbackground nastavení  barvy pozadí  

wrap rez im obrazovky – toroidní  pločha 

fence rez im obrazovky – kontrola pr ekroč ení  okraju  

window rez im obrazovky – nekoneč na  pločha 

penup zvednutí  kresličí ho pera 

pendown spus te ní  kresličí ho pera 

dot vykreslení  bodu (pixelu) 

arc vykreslení  oblouku 

ellipse vykreslení  elipsy 

label vy stup textu 

fill vyplne ní  č a sti grafičke  pločhy 

gifsave uloz ení  č a sti grafičke  pločhy do forma tu GIF 

 

  



BARVY RGB MODEL – MOŽNO NASTAVIT VLASTNÍ 

číslo barva Číslo barva 

0 [000 000 000] č erna  8 [155 096 059] hne da  

1 [000 000 255] modra  9 [197 138 018] z lutohne da  

2 [000 255 000] zelena  10 [100 162 064] tmave  zelena  

3 [000 255 255] azurova  11 [120 187 187] akvamarí nova  

4 [255 000 000] č ervena  12 [255 149 119] lososova  

5 [255 000 255] purpurova  13 [144 113 208] fialova  

6 [255 255 000] z luta  14 [255 163 000] oranz ova  

7 [255 255 255] bí la  15 [183 183 183] s ediva  

PRÁCE SE SEZNAMY A POLI 

Procedura Popis 

[] statičky  konstruktor seznamu 

sentence vytvor ení  seznamu 

list vytvor ení  seznamu 

fput vloz ení  prvku na zač a tek seznamu 

lput vloz ení  prvku na koneč seznamu 

first L vračí  první  poloz ku seznamu L 

last L vračí  poslední  poloz ku seznamu L 

butfirst L vračí  kopii seznamu L, ovs em bez první  poloz ky 

butlast L vračí  kopii seznamu L, ovs em bez poslední  poloz ky 

item N L vračí  N-tou poloz ku seznamu L 

array n vytvor ení  pole o n prvčí čh 

item i pr í stup k i-te mu prvku pole 

pprop vloz ení  vlastnosti do seznamu vlastností  

plist pr evod seznamu vlastností  na be z ny  seznam 

gprop zí ska ní  hodnoty vlastnosti 

LOGICKÉ FUNKCE 

Jméno funkce Význam 

and operače logičke ho souč inu 

or operače logičke ho souč tu 

not operače logičke  negače 

 

  



PREDIKÁTY 

Predikát Význam 

numberp test, zda je pr edany  objekt č í slem 

wordp test, zda je pr edany  objekt slovem 

listp test, zda je pr edany  objekt seznamem 

emptyp test, zda je pr edany  objekt pra zdny m seznamem 

arrayp test, zda je pr edany  objekt polem 

equalp test na shodnost dvou objektu  

notequalp test na neshodnost dvou objektu  

memberp test, zda je objekt poloz kou seznamu 

ZÁKLADNÍ ARITMETICKÉ FUNKCE 

Jméno funkce Význam 

sum souč et dvou č í sel nebo (pro LISPovskou syntaxi) libovolne  dlouhe  r ady č í sel 

difference rozdí l dvou č í sel 

minus obračí  zname nko argumentu 

product vyna sobení  dvou č í sel nebo (pro LISPovskou syntaxi) libovolne  dlouhe  r ady č í sel 

quotient de lení  čeloč í selny čh č i rea lny čh č í sel (podle typu dat) 

remainder zbytek po de lení  

int pr evod rea lne ho č í sla na nejbliz s í  čeloč í selnou hodnotu 

round zaokrouhlení  rea lne ho č í sla na čeloč í selnou hodnotu 

POKROČILEJŠÍ MATEMATICKÉ FUNKCE 

Jméno funkce Význam 

sqrt druha  odmočnina zadane  č í selne  hodnoty (platí  pouze pro neza porne  parametry) 

power vy poč et xy, kde x a y jsou hodnoty argumentu  

exp vy poč et ex, kde e je Eulerova konstanta 

log10 vy poč et desí tkove ho logaritmu 

ln vy poč et pr irozene ho logaritmu (o za kladu e) 

 

  



GONIOMETRICKÉ FUNKCE 

Jméno funkce Význam 

sin vy poč et funkče sinus pro u hel zadany  ve stupní čh 

cos vy poč et funkče kosinus pro u hel zadany  ve stupní čh 

arctan vy poč et funkče arkustangent, vy sledek je vra čeny  ve stupní čh 

(arctan x y) vy poč et funkče arkustangent pro hodnotu y/x – obdoba če č kovske  funkče atan2() 

radsin vy poč et funkče sinus pro u hel zadany  v radia nečh 

radcos vy poč et funkče kosinus pro u hel zadany  v radia nečh 

radarctan vy poč et funkče arkustangent, vy sledek je vra čeny  v radia nečh 

VSTUP/VÝSTUP A PRÁCE S ŘETĚZCI 

Funkce/procedura Význam 

readlist nač tena  data jsou čha pa na jako seznam hodnot se stejnou syntaxí , jako v pr í pade  iničializače 
seznamu ve sloz eny čh za vorka čh 

readword nač tení  r ete zče, ktery  je uloz en do jednoho slova, i kdyz  obsahuje mezery 

readchar nač tení  jednoho znaku, ktery  je uloz en ve forme  slova (neč eka  se na Enter/Return) 

readchars n nač tení  n znaku  bez č eka ní  na Enter/Return 

readrawline podobne  pročedur e readword, ale nezpračova va  zpe tna  lomí tka ani dals í  spečia lní  znaky 

shell příkaz spustí  v shellu zadany  pr í kaz a vy sledek vra tí  ve forme  vnor ene ho seznamu 

show tisk primitivní  hodnoty č i seznamu 

print tisk primitivní  hodnoty č i seznamu 

printdepthlimit ovlivne ní  tisku vnor eny čh seznamu  

ascii pr evod znaku na ASCII ko d 

char pr evod ASCII ko du na znak 

ITERÁTORY A ŠABLONY 

Procedura Popis 

foreach aplikače pročedury na kaz dou poloz ku seznamu 

map aplikače funkče na odpoví dají čí  poloz ky seznamu  

apply aplikače s ablony na vs ečhny prvky seznamu 

reduce postupna  redukče seznamu pomočí  aplikače s ablony 

 

  



BITOVÉ FUNKCE 

Jméno funkce Význam 

bitand operače logičke ho souč inu prova de na  bit po bitu 

bitor operače logičke ho souč tu prova de na  bit po bitu 

bitxor operače logičke  non-ekvivalenče prova de na  bit po bitu 

bitnot negače prova de na  bit po bitu 

ashift aritmetičky  posun hodnoty doleva č i doprava (podle zname nka druhe ho parametru) 

lshift logičky  posun hodnoty doleva č i doprava (podle zname nka druhe ho parametru) 

PRÁCE SE SOUBORY 

Procedura Význam 

openread otevr ení  souboru v rez imu č tení  

openwrite otevr ení  souboru v rez imu za pisu 

openappend otevr ení  souboru v rez imu pr ipojova ní  (tj. za pis bez smaza ní  pr edčhozí ho obsahu) 

openupdate otevr ení  souboru v rez imu č tení  i za pisu 

close uzavr ení  souboru 

setwrite soubor otevr eny  pomočí  openwrite se stane standardní m vy stupní m proudem (pro pročeduru 
print apod.) 

setread soubor otevr eny  pomočí  openread č i openupdate se stane standardní m vstupní m proudem 

eofp vračí  true č i false podle toho, zda č tení  dosa hlo konče souboru 

eof? shodne  s pročedurou eofp 

OVLÁDÁNÍ TEXTOVÉHO TERMINÁLU 

Procedura Význam 

keyp (UCBLogo) predika t pro test, zda je stisknuta ne jaka  kla vesa 

key? (UCBLogo) predika t pro test, zda je stisknuta ne jaka  kla vesa 

cleartext (UCBLogo) smaza ní  obsahu textove ho termina lu 

setcursor (UCBLogo) pr esun kurzoru na sour adniče zadane  dvojičí  č í sel (seznamem) 

cursor (UCBLogo) funkče vračejí čí  aktua lní  sour adniče kurzoru ve forme  seznamu (dvojiče č í sel) 

setmargins (UCBLogo) nastavení  leve ho a prave ho okraje termina lu (ope t je pr eda vana  dvojiče č í sel uloz ena  
v seznamu) 

settextcolor (UCBLogo) nastavení  barvy popr edí  a pozadí  (dvojiče č í sel v rozsahu 0–7 nebo pro ne ktere  
termina ly 0–15) 

keyboardon (FMSLogo) registrače pr í kazu  spus te ny čh ve čhví li, kdy je stisknuta ne jaka  kla vesa 

 

  



KOMUNIKACE PO INTERNETU A POUŽITÍ SOKETŮ 

Procedura Význam 

loadurl nač tení  dat ze zadane ho URL 

opensocket otevr ení  soketu (rez im klienta) pro zadanou IP adresu nebo jme no serveru 

openurl otevr ení  sí ťove ho prostr edku spečifikovane ho pomočí  URL 

serversocket vytvor ení  soketu pro pra či v rez imu serveru (nasloučha ní ) 

netstartup zapne podporu pra če se sí tí  v MSW Logu 

netshutdown vypne podporu pra če se sí tí  v MSW Logu 

netaccepton povolení  pr ijí maní  dat pr es sokety (rez im serveru) 

netacceptoff za kaz pr ijí maní  dat pr es sokety 

netacceptreceivevalue pročedura vra tí  data pr ijata  pr es soket 

netacceptsendvalue pročedura pro vysí la ní  dat (typičky r ete zče nebo i seznamu) 

netconnecton povolení  vysí la ní  dat pr es sokety (rez im klienta) 

netconnectoff za kaz vysí la ní  dat pr es sokety 

netconnectsendvalue vysí la ní  dat pr es otevr eny  soket 

netconnectreceivevalue pr í jem dat pr es otevr eny  soket 

MULTITASKING, VYTVÁŘENÍ A SYNCHRONIZACE VLÁKEN 

Procedura Význam 

thread seznam, ktery  je te to pročedur e pr eda n, je spus te n v nove m vla kne  (typičky se jedna  
o vola ní  funkče) 

threadapply seznam, ktery  je te to pročedur e pr eda n, je vyhodnočen zadany m lambda vy razem 
v nove m vla kne  

threadapplyid shodne  s pr edčhozí  pročedurou, ale naví č se pr eda va  identifika tor vla kna 

threadterminate ukonč ení  vla kna se spečifikovany m identifika torem 

currentthread tato funkče vračí  identifika tor be z í čí ho vla kna 

barrier vytvor ení  pojmenovane  barie ry se zadanou kapačitou (čele  kladne  č í slo) a ko dem, ktery  se 
ma  v pr í pade  nezablokovane  barie ry prove st 

critical vytvor ení  pojmenovane  kritičke  sekče a pokus o spus te ní  ko du v te to sekči (pokud jiz  v dane  
sekči nebe z í  jine  vla kno) 

stopthread zastavení  vla kna a pr í padne  zasla ní  informače o čhybe  

 

 


