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Jak vytvořit chybové hlášení/log

Jak vytvořit chybové hlášení/log
Logy jsou nejefektivnějším pomocníkem při hledání problémů v aplikaci. Způsob vytvoření logu se liší
podle verze operačního systému Android ve vašem zařízení.

Zařízení s Androidem 4.2 a vyšším
1. Otevřete nastavení vašeho přístroje a ujistěte se, že máte přístup do “Možností vývojáře”.
Pokud tuto možnost v seznamu nastavení nevidíte, postupujte následovně >>.
2. Opakujte akci v Locusu, která způsobila jeho pád
3. Otevřete výše zmíněné “Možnosti vývojáře” v nastavení vašeho přístroje
4. Povolte možnost “USB Ladění”
5. Vyberte “Vytvořit chybové hlášení”

6. Vytvoření logu může trvat několik minut
7. Vytvořený log by se měl objevit ve vaší notiﬁkační liště. Odtud, nebo z “Možností vývojáře” jej emailem můžete poslat na locus.map@asamm.com, nebo nejlépe nahrát jej na Dropbox/Google
Drive a poslat nám odkaz (reporty můžou být větší než 15 MB a nemusely by projít
elektronickou poštou).
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Nadstavby MIUI
MIUI 7 a starší
1. Nainstalujte si prosím aplikaci CatLog, dostupnou zdarma na Google Play
2. jděte do Optimalizace > Povolení > Správa root > povolte aplikaci CatLog přístup do rootu
3. pokračujte stejným způsobem jako v případě Androidů starších než verze 4.1

MIUI 8
1. naklepejte *#*#284#*#* na číselníku vašeho telefonu
2. bugreport najdete v adresáři sdcard/miui/debug_log

Obecné řešení pro všechny verze Androidu
Instrukce níže vedou rovněž k vytvoření logu, ale procedura je poněkud složitější:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

stáhněte si do PC ADB installer
spusťte jej
zmáčkněte Y/Yes pro instalaci ADB a Fastbootu nebo N/No pro přeskočení
zmáčkněte Y/Yes pro instalaci ADB na celý systém nebo N/No pouze pro aktuálního uživatele
zmáčkněte Y/Yes pro instalaci Driverů nebo N/No pro přeskočení
pokračujte instalací ovladačů
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13.
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spusťte příkazový řádek WIN+R > CMD > Enter
připojte telefon/tablet k počítačí pomocí USB kabelu
opakujte chybovou situaci v Locusu
napište adb bugreport > c:/Users/myusername>locus_log.txt do příkazového řádku
stiskněte Enter
počkejte, až se vytvoří report
zazipujte jej (je velký, až cca 30 MB) a pošlete nám jej na locus.map@asamm.com
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