Súbory používateľa v priečinku Moje Dokumenty
Pri inštalovaní Imagine Loga na počítače, kde existujú obmedzené používateľské kontá, môže byť
problémom, že používatelia sa svoje súbory (projekty, obrázky) pokúšajú zapisovať do priečinka
Program Files, kde nemajú práva.
Imagine Logo je preto možné nainštalovať aj tak, aby projekty, obrázky a médiá, ktoré vytvorí
používateľ, zapisoval do priečinku Moje Dokumenty (My Documents alebo len Documents, podľa
verzie Windows). Znamená to, že keď používateľ ide zapísať svoj projekt, Imagine Logo mu v
dialógovom okne neponúkne priečinok niekde pod Program Files, ale priečinok pod jeho My
Documents.
Tento dokument popisuje, ako to spraviť. Pre jeho realizáciu je nutné hlbšie pochopenie priečinkov
a súborov vo Windows ako aj konto s administrátorskými právami.
Aby sme využili túto vlastnosť Imagine Loga, musíme pre každého používateľa vytvoriť v jeho
priečinku Moje Dokumenty ďalší priečinok s názvom Imagine Logo a v ňom ďalšie tri priečinky
Projekty, Media a Obrazky. Toto je nutné spraviť ručne alebo pomocou svojho vlastného skriptu
(.bat súboru), inštalačný program Imagine Loga nevytvára takéto priečinky automaticky.
Odporúčame zároveň zmazať priečinok Projekty z Program Files\Imagine Logo (ale nie ostatné
dva priečinky).
Keď pri štarte Imagine Logo nájde takéto priečinky v priečinku My Documents práve prihláseného
používateľa, tak bude ponúkať tieto priečinky pri zapisovaní aj čítaní projektov, obrázkov a médií
pomocou súborových dialógov. Pri čítaní takýchto súborov príkazmi logovského programu sa vždy
hľadá súbor na niekoľkých miestach, preto ak sa zadá napríklad v príkaze obrazokZoSuboru meno
súboru dom3.lgf, tak Imagine Logo bude najprv hľadať tento súbor v používateľovom priečinku
Obrazky, ale ak ho tam nenájde, tak bude hľadať aj v priečinku obrázky, ktorý je v Program Files a
tam ho nájde (ak sme ho predtým nezmazali - je totiž súčasťou štandardnej inštalácie Imagine
Loga).
Ak napriek tomu, že existujú priečinky v používateľovom priečinku My Documents, nechceme aby
ich Imagine Logo použilo, môžeme v príkazovom riadku použiť parameter /GOTOEXEDIR
(zadáva sa v vlastnostiach zástupcu, ktorým štartujeme Imagine Logo).

