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1 Postup pri hlásení chýb v aplikácii Mapový klient ZBGIS® na počítači
1.1 Podporované internetové prehliadače
Webovú aplikáciu Mapový klient ZBGIS treba používať na nasledujúcich podporovaných
internetových prehliadačoch:
Google Chrome verzia 89+
Mozilla Firefox verzia 88+
Microsoft Edge verzia 90+
Safari verzia 14+
Na iných typoch prehliadačov alebo na starších verziách podporovaných prehliadačoch nebude
alebo nemusí aplikácia fungovať správne.
V operačnom systéme Windows XP aplikácia nefunguje.

1.2 Kontrola verzie prehliadača
Verziu prehliadača je možné zistiť nasledovne:


Google Chrome
Menu -> Pomocník -> Informácie o prehliadači Google Chrome:

4



Mozilla Firefox
Menu -> Pomocník -> O aplikácii Firefox:
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Microsoft Edge
Menu -> Pomocník a pripomienky -> Informácie o Microsoft Edgei:
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Safari
Safari -> O aplikácii Safari:

1.3 Kontrola podpory WebGL v prehliadači
Ako ďalší krok treba overiť či internetový prehliadač podporuje WebGL (Web-based Graphics
Library). WebGL je softvérová knižnica, ktorá rozširuje možnosti programovacieho jazyka
JavaScript. Umožňuje mu vytvárať interaktívnu 3D grafiku pre kompatibilný webový prehliadač.
Pre otetovanie funkčnosti WebGL treba v prehliadači spustiť oba odkazy na tieto webové stránky:
1. https://get.webgl.org/
2. https://webglreport.com/?v=2
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Ak prehliadač podporuje WebGL, tak sa na stránkach zobrazia nasledujúce informácie:
1. Na stránke by mali byť vidieť rotujúca kocka a nápis Your browser suport WebGL:

Ak nie je na stránke vidieť rotujúca kocka, tak prehliadač nepodporuje WebGL
a aplikácia Mapový klient ZBGIS v ňom nebude fungovať.
2. Na stránke by mal byť vidieť nápis This browser supports WebGL 2.

Ak sa na stránke objaví nápis This browser does not support WebGL 2, tak prehliadač
nepodporuje WebGL a aplikácia Mapový klient ZBGIS v ňom nebude fungovať.
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1.4 Kontrola povolenia ukladania súborov cookie v prehliadači
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači pri jej prehliadaní.
Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch
a preferenciách. Ak je v prehliadači zablokované ukladanie súborov cookie, môže v aplikácii
Mapový klient ZBGIS nastať problém pri používaní niektorých funkcií. Napr. v téme Kataster
nehnuteľností pri funkcii reCAPTCHA pre overovaní používateľa na jeho odlíšenie od
automatizovaného stroja (robota):

Pri zablokovaní ukladaní súborov cookie sa okno reCAPTCHA s overením bude neustále opakovať,
pretože informácia o overení používateľa sa zapisuje práve do cookie súboru a funkcia tak
nedokáže overenie skontrolovať.
Súbory cookie taktiež slúžia napr. na uchovanie označených obľúbených miest alebo
nakreslených objektov. Z tohto dôvodu je potrebné skontrolovať či v prehliadači nie je
zablokované ukladanie súborov cookie.
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Postup pre jednotlivé typy podporovaných prehliadačov:


Google Chrome
Menu -> Nastavenia -> Ochrana súkromia a zabezpečenie -> Súbory cookie a ďalšie dáta:

Tam treba mať neoznačenú možnosť Blokovať všetky súbory cookie:

10



Mozilla Firefox
Menu -> Nastavenia -> Súkromie a bezpečnosť -> Rozšírená ochrana pred sledovaním:
a) Nastaviť možnosť Štandardná:

b) Ak je nastavené Vlastná, tak treba mať neoznačenú možnosť Cookies:
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Microsoft Edge
Menu -> Nastavenia -> Súbory cookie a povolené lokality -> Súbory cookie a údaje
lokalít:

Tam treba zapnúť možnosť Povoliť lokalitám ukladať údaje súborov cookie:



Safari
Safari -> Nastavenia -> Súkromie – tam v časti Cookies a dáta webstránok treba mať
neoznačenú možnosť Blokovať všetky cookies:
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1.5 Vymazanie vyrovnávacej pamäte (cache) prehliadača
Po nainštalovaní do počítača vytvorí webový prehliadač špeciálny priečinok, v ktorom sa
nachádza vyrovnávacia pamäť (cache), do ktorej sa ukladajú súbory (obrázky, audio, text,...)
z webových stránok. Ukladanie týchto prvkov z webovej lokality slúži pre rýchlejšie načítavanie
obsahu stránky pri jej opätovnom navštívení. Niekedy ale súbory uložené vo vyrovnávacej pamäti
môžu spôsobovať problémy, napr. pri prechode na novšiu verziu aplikácie či webovej stránky.
Preto je pri zistenom probléme v Mapovom klientovi ZBGIS odporúčané vymazať obsah
vyrovnávacej pamäte internetového prehliadača.
Postup vymazania obsahu vyrovnávacej pamäte v jednotlivých typoch podporovaných
prehliadačov:


Google Chrome
Menu -> Nastavenia -> Ochrana súkromia a zabezpečenie -> Vymazať dáta prehliadania:

Tam v časti Základné pri položke Obdobie vybrať možnosť Celé obdobie a ďalej označiť
možnosť Obrázky a súbory vo vyrovnávacej pamäti a kliknúť na tlačidlo Vymazať dáta:
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Mozilla Firefox
Menu -> Nastavenia -> Súkromie a bezpečnosť -> Cookies a údaje stránok – tam kliknúť
na tlačidlo Vymazať údaje:

Otvorí sa okno Vymazanie údajov, kde označiť Webový obsah vo vyrovnávacej pamäti
a kliknúť na tlačidlo Vymazať:



Microsoft Edge
Menu -> Nastavenia -> Ochrana osobných údajov, vyhľadávanie a služby - tam v časti
Vymazať údaje prehľadávania kliknúť na tlačidlo Vybrať položky na vymazanie:

Otvorí sa okno Vymazať údaje prehľadávania, kde označiť Obrázky a súbory vo
vyrovnávacej pamäti a kliknúť na tlačidlo Vymazať teraz:
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Safari
a) Menu -> Safari -> Nastavenia -> Rozšírené – tam označiť možnosť Zobraziť menu pre
vývojárov v lište:

Potom prejsť do časti Menu -> Vývojár a tam vybrať Vymazať vyrovnávaciu pamäť:

b) Menu -> Safari -> Nastavenia -> Súkromie -> Spravovať dáta webových stránok:

Tam zo zoznamu vybrať webovú stránku a potom kliknúť na tlačidlo Odstrániť.
Pre odstránenie všetkých dát webových stránok kliknúť na položku Odstrániť všetko.
Týmto postupom sa odstránia všetky údaje vo vyrovnávacej pamäti aj súbory cookie.
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1.6 Kontrola nastavenia zdieľania polohy v prehliadači pre funkciu Zobraziť Vašu polohu
Funkcia Zobraziť Vašu polohu umožňuje zobrazenie aktuálnej polohy používateľa na mape.
Pre aktiváciu tejto funkcie je potrebné povoliť zdieľanie polohy v internetovom prehliadači.
V pravom hornom rohu mapového okna aplikácie kliknúť na ikonu Zobraziť Vašu polohu :

Následne sa otvorí okno s upozornením, že aplikácia vyžaduje povolenie pristupovať k polohe,
kde treba kliknúť na tlačidlo Povoliť:
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Po aktivovaní funkcie Zobraziť Vašu polohu sa mapa vycentruje na územie podľa polohy
používateľa a ikona sa zmení na

:

Presnosť určenia polohy na mape vyjadruje veľkosť vonkajšieho svetlo modrého kruhu. Čím je
kruh väčší, tým môže byť nepresnosť v polohe väčšia.
UPOZORNENIE: aj pri ideálnych podmienkach dokáže mobilný telefón určiť polohu na mape len
s presnosťou niekoľko metrov. Aplikáciu preto nepoužívať napr. na vytyčovanie hraníc pozemkov.
Ak aplikácia nemá prístup k polohe, tak sa v prvom hornej časti mapového okna zobrazuje
symbol . V takomto prípade treba najprv v nastaveniach operačného systému skontrolovať či
je aktivovaná služba určenia polohy. Príklad pre operačný systém Windows 10:
Nastavenia Windowsu -> Ochrana osobných údajov -> Povolenia aplikácie -> Poloha - tam treba
zapnúť možnosť Služba určenia polohy:
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Nastavenie povolenia pre prístup a zobrazovanie polohy pre internetový prehliadač a aplikáciu
Mapový klient ZBGIS:


Google Chrome
Menu -> Nastavenia -> Ochrana súkromia a zabezpečenie -> Nastavenia webu:

Tam v časti Povolenia vybrať Poloha:

V časti Predvolené správanie treba mať označenú možnosť Weby môžu žiadať o vašu
polohu a v časti Prispôsobené správanie -> Môže zobrazovať vašu polohu treba mať
pridanú webovú stránku https://zbgis.skgeodesy.sk a potom kliknúť na tlačidlo :
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Tam v časti Povolenia -> Poloha treba mať nastavené Povoliť:



Mozilla Firefox
Menu -> Nastavenia -> Súkromie a bezpečnosť -> Povolenia -> Poloha – tam kliknúť na
tlačidlo Nastavenia:
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V okne Nastavenia – Prístup k polohe treba mať pridanú webovú stránku
https://zbgis.skgeodesy.sk a položku Stav nastavenú na Povoliť:



Microsoft Edge
Menu -> Nastavenia -> Súbory cookie a povolenia lokality -> Všetky povolenia ->
Umiestnenie:

Tam v časti Povoliť treba mať pridanú webovú stránku https://zbgis.skgeodesy.sk:
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Safari
Menu -> Safari -> Nastavenia -> Webové stránky -> Poloha - tam treba mať pridanú
webovú stránku https://zbgis.skgeodesy.sk a nastavené Povoliť:

1.7 Spustenie aplikácie Mapový klient ZBGIS v prehliadači v režime inkognito
Pri overovaní a hlásení chýb v aplikácii Mapový klient ZBGIS sa odporúča otvoriť internetový
prehliadač v režime inkognito (anonymné prehliadanie).
Príklady pre jednotlivé typy podporovaných prehliadačov:
Google Chrome – Nové okno Inkognito (klávesová skratka Ctrl+Shift+N):
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Mozilla Firefox – Nové súkromné okno (klávesová skratka Ctrl+Shift+P):

Microsoft Edge – Nové okno InPrivate (klávesová skratka Ctrl+Shift+N):

Safari – Menu -> Súbor-> Nové súkromné okno:
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Po otvorení prehliadača v režime inkognito spustiť aplikáciu Mapový klient ZBGIS.
Príklad pre Google Chrome:

1.8 Otvorenie panela Developer tools v prehliadači
Pre kontrolu a nahlásenie chyby v aplikácii Mapový klient ZBGIS je možné využiť panel
Developer Tools (nástroje pre vývojárov) v internetovom prehliadači.
Postup spustenia panela Developer tools pre jednotlivé typy podporovaných prehliadačov:
 Choogle Chrome - Menu -> Ďalšie nástroje -> Nástroje pre vývojárov:

Alebo pomocou tlačidla F12 na klávesnici či klávesovej skratky CRTL+Shift+I:
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Mozilla Firefox - Menu -> Ďalšie nástroje -> Nástroje pre vývojárov webu:
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Alebo pomocou tlačidla F12 na klávesnici či klávesovej skratky CRTL+Shift+I.


Microsoft Edge - Menu -> Ďalšie nástroje -> Vývojárske nástroje:

Alebo pomocou tlačidla F12 na klávesnici či klávesovej skratky CRTL+Shift+I.
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Safari - Menu -> Safari -> Nastavenia -> Rozšírené:

Tam označiť možnosť Zobraziť menu pre vývojárov v lište:

Potom v paneli Vývojár označiť Zobraziť webového inšpektora:
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1.9 Identifikácia chyby v paneli Developer tools
V paneli Developer tools otvoriť okno Network (Sieť), kde označiť políčko Disable cache (Zakázať
vyrovnávaciu pamäť):
Google Chrome, Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Safari – označiť ikonku

Ďalej je možné vybrať položky, ktoré sa budú v okne Network (Sieť) zobrazovať.
Pre ich aktiváciu treba kliknúť pravým tlačidlom myši na názov jedného stĺpca napr. Name,
po čom sa zobrazí ponuka, kde je možné označiť aj ďalšie položky, napr. Path, Url, Domain,
Remote Adress:
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Následne treba zopakovať celú operáciu (postup), pri ktorej nastala v aplikácii chyba.
Upozornenie: Pri chybe v aplikácii treba najprv skontrolovať informácie a postupy uvedené
v Pomocníkovi, či je daná operácia v aplikácii podporovaná alebo nie sú pre ňu nastavené
obmedzenia.
Po nasimulovaní chyby v aplikácii prejsť do panela Developer tools, kde v okne Network (Sieť)
a tiež v okne Console (Konzola) skopírovať chybové hlásenia alebo upozornenia, ktoré sú
v jednotlivých položkách (stĺpcoch) farebne zvýraznené (červenou alebo žltou farbou)
a označené značkami , , alebo
.
Prípadne urobiť aj Print Screen obrazovky, kde bude zobrazené mapové okno aplikácie
so znázornenou chybou a panelom Developer Tools.
V jednotlivých internetových prehliadačoch sa chybové hlásenia môžu zobrazovať odlišne.
V chybovom hlásení uviesť aj slovný popis chyby napr.:
- Nepodarilo sa načítať externý súbor formátu DGN.
- Nepodarilo sa vygenerovať tlačový výstup do PDF.
- Nepodarilo sa pripojiť externú mapovú službu WMTS.
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Príklad č.1 - chyba pri tlači (export do PDF) s pridaným externým súborom:

Chybové hlásenie v prehliadači Microsoft Edge:
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Chybové hlásenie v prehliadači Mozilla Firefox:
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Príklad č. 2 - chyba po pridávaní vrstvy z externej mapovej služby, ktorá nemá podporovaný
súradnicový systém WGS84 Web Mercator (kód EPSG:3857):

Chybové hlásenie v prehliadači Google Chrome:
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Chybové hlásenie v prehliadači Mozilla Firefox:
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2 Postup pri hlásení chýb v aplikácii Mapový klient ZBGIS® na mobilnom telefóne
2.1 Podporované internetové prehliadače
Webovú aplikáciu Mapový klient ZBGIS treba používať na nasledujúcich podporovaných
internetových prehliadačoch:
Google Chrome verzia 89+
Mozilla Firefox verzia 88+
Microsoft Edge verzia 90+
Safari verzia 14+
Na iných typoch prehliadačov alebo na starších verziách podporovaných prehliadačoch nebude
alebo nemusí aplikácia fungovať správne.

2.2 Kontrola verzie prehliadača
Verziu prehliadača je možné zistiť nasledovne:


Google Chrome
Menu -> Nastavenia -> Rozšírené -> O prehliadači Chrome:
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Mozilla Firefox
Menu -> Nastavenia -> O aplikácii -> O aplikácii Firefox:



Microsoft Edge
Menu
-> Nastavenia -> Rozšírené -> Informácie o tejto aplikácii:
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Safari
Nastavenia -> Všeobecné -> Informácie -> Verzia softvéru:

2.3 Kontrola podpory WebGL v prehliadači
Ako ďalší krok treba overiť či internetový prehliadač podporuje WebGL (Web-based Graphics
Library). WebGL je softvérová knižnica, ktorá rozširuje možnosti programovacieho jazyka
JavaScript. Umožňuje mu vytvárať interaktívnu 3D grafiku pre kompatibilný webový prehliadač.
Pre otetovanie funkčnosti WebGL treba v prehliadači spustiť oba odkazy na tieto webové stránky:
1. https://get.webgl.org/
2. https://webglreport.com/?v=2
Ak prehliadač podporuje WebGL, tak sa na stránkach zobrazia nasledujúce informácie:
1. Na stránke by mali byť vidieť rotujúca kocka a nápis Your browser suport WebGL:
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Ak nie je na stránke vidieť rotujúca kocka, tak prehliadač nepodporuje WebGL
a aplikácia Mapový klient ZBGIS v ňom nebude fungovať.
2. Na stránke by mal byť vidieť nápis This browser supports WebGL 2.

Ak sa na stránke objaví nápis This browser does not support WebGL 2, tak prehliadač
nepodporuje WebGL a aplikácia Mapový klient ZBGIS v ňom nebude fungovať.
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2.4 Kontrola povolenia ukladania súborov cookie v prehliadači
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v mobilnom zariadení pri jej
prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich
krokoch a preferenciách. Ak je v prehliadači zablokované ukladanie súborov cookie, môže
v aplikácii Mapový klient ZBGIS nastať problém pri používaní niektorých funkcií. Napr. v téme
Kataster nehnuteľností pri funkcii reCAPTCHA pre overovaní používateľa na jeho odlíšenie od
automatizovaného stroja (robota):

Pri zablokovaní ukladaní súborov cookie sa okno reCAPTCHA s overením bude neustále opakovať,
pretože informácia o overení používateľa sa zapisuje práve do cookie súboru a funkcia tak
nedokáže overenie skontrolovať.
Súbory cookie taktiež slúžia napr. na uchovanie označených obľúbených miest alebo
nakreslených objketov. Z tohto dôvodu je potrebné skontrolovať či v prehliadači nie je
zablokované ukladanie súborov cookie.
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Postup pre jednotlivé typy podporovaných prehliadačov:


Google Chrome
Menu -> Nastavenia -> Rozšírené -> Nastavenia webu -> Súbory cookie - tam treba mať
neoznačenú možnosť Blokovať všetky súbory cookie:
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Mozilla Firefox
Menu -> Nastavenia -> Súkromie a bezpečnosť -> Rozšírená ochrana pred sledovaním:

c) nastaviť možnosť Štandardná:
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d) ak je nastavené Vlastná, tak treba mať neoznačenú možnosť Cookies:



Microsoft Edge
Menu
-> Nastavenia -> Rozšírené -> Povolenia pre lokalitu -> Súbory cookie:
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Tam treba zapnúť možnosť Povoliť lokalitám ukladať a čítať súbory cookie:
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Safari
Nastavenia -> Safari - tam treba mať neoznačenú možnosť Blokovať všetky cookies:

2.5 Vymazanie vyrovnávacej pamäte (cache) prehliadača
Do vyrovnávacej pamäť (cache) sa ukladajú súbory (obrázky, audio, text,...) z webových stránok.
Ukladanie týchto prvkov z webovej lokality slúži pre rýchlejšie načítavanie obsahu stránky pri jej
opätovnom navštívení. Niekedy ale súbory uložené vo vyrovnávacej pamäti môžu spôsobovať
problémy, napr. pri prechode na novšiu verziu aplikácie či webovej stránky. Preto je pri zistenom
probléme v Mapovom klientovi ZBGIS odporúčané vymazať obsah vyrovnávacej pamäte
internetového prehliadača.
Postup vymazania obsahu vyrovnávacej pamäte v jednotlivých typoch podporovaných
prehliadačov:
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Google Chrome
Menu -> Nastavenia -> Základy -> Ochrana súkromia a zabezpečenie -> Vymazať dáta
prehliadania:

Tam treba v položke Obdobie vybrať možnosť Celé obdobie a ďalej označiť možnosť
Obrázky a súbory vo vyrovnávacej pamäti a ťuknúť na tlačidlo Vymazať dáta:
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Mozilla Firefox
Menu -> Nastavenia -> Súkromie a bezpečnosť -> Odstrániť údaje o prehliadaní:

Tam označiť možnosť Obrázky a súbory vo vyrovnávacej pamäti a ťuknúť na tlačidlo
Odstrániť údaje o prehliadaní:
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Microsoft Edge
Menu
-> Nastavenia -> Rozšírené -> Ochrana súkromia a zabezpečenie -> Vymazať
dáta prehliadania:

Tam označiť možnosť Obrázky a súbory vo vyrovnávacej pamäti a ťuknúť na tlačidlo
Vymazať:
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Safari
Nastavenia -> Safari a tam ťuknúť na položku Vymazať históriu a dáta webstránok:

2.6 Kontrola nastavenia zdieľania polohy v prehliadači pre funkciu Zobraziť Vašu polohu
Funkcia Zobraziť Vašu polohu umožňuje zobrazenie aktuálnej polohy používateľa na mape.
Pre aktiváciu tejto funkcie je potrebné povoliť zdieľanie polohy v internetovom prehliadači.
V pravom hornom rohu mapového okna aplikácie ťuknúť na ikonu Zobraziť Vašu polohu
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:

Následne sa otvorí okno s upozornením, že aplikácia vyžaduje povolenie pristupovať k polohe,
kde treba ťuknúť na tlačidlo Povoliť:

Po aktivovaní funkcie Zobraziť Vašu polohu sa mapa vycentruje na územie podľa polohy
používateľa a ikona sa zmení na

:
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Presnosť určenia polohy na mape vyjadruje veľkosť vonkajšieho svetlo modrého kruhu. Čím je
kruh väčší, tým môže byť nepresnosť v polohe väčšia. Príklad:
 presnejšie určenie polohy na mape:



menej presné určenie polohy na mape (napr. v interiéri budov):

UPOZORNENIE: aj pri ideálnych podmienkach dokáže mobilný telefón určiť polohu na mape len
s presnosťou niekoľko metrov. Aplikáciu preto nepoužívať napr. na vytyčovanie hraníc pozemkov.
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Ak aplikácia nemá prístup k polohe, tak sa v prvom hornej časti mapového okna zobrazuje
symbol . V takomto prípade treba v nastaveniach operačného systému a internetového
prehliadača skontrolovať povolenia pre prístup a zobrazovanie polohy.
Príklad nastavenia povolenia zdieľania polohy v mobile Huawei Mate 20 lite s operačným
systémom Android verzia 10 (v iných typoch mobilných telefónov môže byť nastavenie trochu
odlišné):
Nastavenia -> Služby na zisťovanie polohy - tam treba zapnúť možnosť Prístup k mojej polohe:

Aby aplikácia na určenie polohy využívala len signál z družíc GNSS (GPS, Galileo,...) treba:
 v časti Rozšírené nastavenia vypnúť možnosti Vyhľadávanie sietí Wi-Fi a Vyhľadávanie
zariadení Bluetooth:
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v časti Služby na určovanie polohy -> Presnosť určovania polohy Google vypnúť možnosť
Zlepšiť presnosť polohy:

Následne prejsť do Nastavenia -> Aplikácie -> Aplikácie - tam vybrať používaný internetový
prehliadač:
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Prejsť do časti Povolenia -> Poloha - tam treba mať zapnúť možnosť Povoliť iba pri používaní
aplikácie:

Nastavenie povolenia pre prístup a zobrazovanie polohy pre internetový prehliadač a aplikáciu
Mapový klient ZBGIS:


Google Chrome
Menu -> Nastavenia -> Rozšírené -> Nastavenia webu -> Poloha:
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Tam v časti Povolené treba mať pridanú webovú stránku https://zbgis.skgeodesy.sk:



Mozilla Firefox
Menu -> Nastavenia -> Súkromie a bezpečnosť -> Povolenia stránok -> Poloha - tam
zapnúť možnosť Vždy sa opýtať:
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Microsoft Edge
Menu
-> Nastavenia -> Povolenia pre lokalitu -> Poloha - tam treba zapnúť možnosť
Poloha a treba mať pridanú webovú stránku https://zbgis.skgeodesy.sk:
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Safari
Nastavenia -> Súkromie -> Lokalizačné služby - tam treba zapnúť možnosť Lokalizačné
služby:

V zozname aplikácii, ktoré žiadali o prístup k polohe, treba mať pridanú webovú stránku
https://zbgis.skgeodesy.sk.
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2.7 Spustenie aplikácie Mapový klient ZBGIS v prehliadači v režime inkognito
Pri overovaní a hlásení chýb v aplikácii Mapový klient ZBGIS sa odporúča otvoriť internetový
prehliadač v režime inkognito (anonymné prehliadanie) a tam následne spustiť aplikáciu
Mapový klient ZBGIS.
Príklady pre jednotlivé typy podporovaných prehliadačov:
 Google Chrome - Menu -> Nová karta inkognito:



Mozilla Firefox - Menu -> Nová karta - tam ťuknúť na tlačidlo

55

:



Microsoft Edge - Menu



Safari – otvoriť prehliadač, ťuknúť na tlačidlo Nová stránka
Anonymné okno a potom na Hotovo:

-> Nová karta InPrivate:
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a tam ťuknúť na položku

2.8 Identifikácia chyby v paneli Developer tools na počítači
Pre kontrolu a nahlásenie chyby v aplikácii Mapový klient ZBGIS je možné využiť panel Developer
Tools (nástroje pre vývojárov) v internetovom prehliadači po pripojení mobilného telefónu
k počítaču pomocou USB kábla.
Postup pre internetový prehliadač Google Chrome:
a) Ako prvý krok treba v mobilnom telefóne aktivovať funkcie pre vývojárov:
Nastavenia -> Informácie o telefóne - tam 7-krát po sebe ťuknúť na položku Číslo zostavy
pokiaľ sa neaktivujú možnosti pre vývojárov:
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Aktivované Možnosti pre vývojárov je možné nájsť v Nastavenia -> Systém a aktualizácie tam treba zapnúť možnosť Ladenie cez USB:

b) Pripojiť mobilný telefón pomocou USB kábla k počítaču.

Po pripojení sa v mobilnom telefóne otvorí okno Povoliť ladenie USB, kde treba ťuknúť na
tlačidlo OK:
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c) V mobilnom telefóne otvoriť internetový prehliadač Google Chrome a v ňom spustiť
aplikáciu Mapový klient ZBGIS a následne treba zopakovať celú operáciu (postup), pri ktorej
nastala v aplikácii chyba. Upozornenie: Pri chybe v aplikácii treba najprv skontrolovať
informácie a postupy uvedené v Pomocníkovi, či je daná operácia v aplikácii podporovaná
alebo nie sú pre ňu nastavené obmedzenia.
d) V počítači otvoriť internetový prehliadač Google Chrome a tam otvoriť stránku
chrome://inspect/#devices, kde prejsť do časti Devices, kde pod Remote Target by sa mal
zobraziť internetový prehliadač Google Chrome z mobilného telefónu, na ktorom je
spustená aplikácia Mapový klient ZBGIS:

Tam kliknúť na tlačidlo inspect, po čom sa otvorí nové okno DevTools, kde je v ľavej časti
zobrazený internetový prehliadač so spustenou aplikáciou a v pravej časti panel Developer
tools. V časti Console alebo Network sú zobrazené chybové hlásenia alebo upozornenia,
ktoré sú v jednotlivých položkách (stĺpcoch) farebne zvýraznené (červenou alebo žltou
farbou) a označené značkami , , alebo
.
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Príklad chyby pri pokuse o pridanie nepodporovaného formátu súboru:

V chybovom hlásení uviesť aj slovný popis chyby napr.:
- Nepodarilo sa načítať externý súbor formátu DGN.
- Nepodarilo sa vygenerovať tlačový výstup do PDF.
- Nepodarilo sa pripojiť externú mapovú službu WMTS.
Prípadne urobiť aj Print Screen obrazovky, kde bude zobrazené mapové okno aplikácie
so znázornenou chybou a panelom Developer Tools.
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3 Chyby pri pridávaní externých vrstiev
Aplikácia Mapový klient ZBGIS umožňuje pripojenie externých údajov do mapy. Veľkosť
vstupného súboru môže byť maximálne 40 MB.
Podporované formáty súbor:
 DGN V7,
 DGN V8,
 DXF/DWG (podporované do verzie AutoCAD 2013),
 GML (verzia 2.1.2., 3.1.1 SF-0, 3.2.1 SF-0),
 GPX,
 Shapefile,
 VGI,
 GeoJSON.
Podporované súradnicové systémy:
 ETRS89 (kód EPSG:4258),
 S-JTSK (JTSK03) (kód EPSG:8353),
 WGS84 (kód EPSG:4326).

Aplikácia tiež umožňuje pridanie vrstiev z externých webových mapových služieb.
Podporované typy mapových služieb:
 WMS,
 WMTS.
Mapová služba musí podporovať súradnicový systém WGS84 Web Mercator (kód EPSG:3857).
V prípade chyby pri pridávaní externých vrstiev (webová mapová služba, súbor údajov)
do aplikácie chybovom uviesť v chybovom hlásení aj URL adresu webovej mapovej služby alebo
priložiť pridávaný súbor.
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4 Kontaktné údaje pre zasielanie chybových hlásení
Ak máte problém s používaním Mapového klienta ZBGIS alebo nové námety na zlepšenie jeho
funkcionality a informačného obsahu môžete využiť služby Zákazníckeho centra. Odborne
vyškolení operátori Vám poradia a pomôžu.
Email: gkuzc@skgeodesy.sk
Telefonický kontakt: +421 2 2081 6000
Pracovné dni Zákazníckeho centra:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8:00-12:00
8:00-12:00
8:00-12:00
8:00-12:00
8:00-13:00

12:30 – 14:00
12:30 – 14:00
12:30 – 15:00
12:30 – 14:00
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