Hărţi pe mobil

Versiune 4.0

EXPRESS (metoda rapidă):
Citiți 1. Despre hărțile pe mobil
Descărcați una din arhivele ATLAS
potrivită pentru tipul device-ului GPS.
Dezarhivați pe PC.
Urmați unul din link-urile:
3. Nokia 4. Android 5. iPhone
6. Windows Mobile 7.Garmin
1. Despre hărțile pe mobil
Drepturi de autor
Introducere
Hărți disponibile
Utilizare hărți
Descriere foldere
2. Creare hartă pentru mobil
Surse
Setări
Atlas / Crearea unui atlas
3. Nokia
4. Android
5. iPhone
6. Windows Mobile
7. Garmin
Nivel mediu/avansat:
8. Calibrare hărți
9. Creare surse pentru Mobile Atlas Creator
10. Creare hărți JNX pentru Garmin
11. Hărţi 3D

Workflow smartphone:
Harta – Imagine jpg
↓

Calibrare hărți - doar dacă folosiți alte hărți decât cele disponibile

Harta calibrată - .map
↓

Creare surse pentru MOBAC - Mapc2mapc – doar dacă nu aveți sursele

Sursa MOBAC Atlas Z/X/Y.jpg/png
↓

Express:

Creare atlas - MOBAC

Atlas Z/X/Y.jpg pentru mobil
↓

Copiere hartă pe mobil

Folosirea aplicației GPS pe mobil.

Workflow Garmin:
Harta – Imagine jpg
↓

Calibrare hărți - doar dacă folosiți alte hărți decât cele disponibile

Harta calibrată - .map
↓

Creare surse pentru MOBAC - Mapc2mapc – doar dacă nu aveți sursele

Sursa MOBAC Atlas Z/X/Y.jpg/png
↓

Creare atlas - MOBAC

Atlas Z/X/Y.jpg
↓

Express:

Creare JNX – Mobat2jnx

Fișiere JNX
↓

Patch firmware + Copiere JNX

Folosirea hărții.

1. Despre hărți
-sunt offline (nu e necesară conexiunea la net)
-se pot folosi pentru orientare GPS OFFROAD în MTB, 4x4, trekking, etc.
-sunt de tipul „moving maps” – sunteți localizat pe hartă și harta se mișcă astfel încât
poziția curentă este permanent în centrul ecranului.
-NU se pot folosi pentru navigație turn-by-turn (gen iGO, Mio)
-se pot folosi pe telefoane mobile sau device-uri cu GPS
-se pot tipări.

IMPORTANT: Drepturi de autor
SUNTETI RASPUNZATOR EXCLUSIV pentru copierea, distribuirea si folosirea hărților.
Drepturile de autor si condițiile de utilizare aparțin lui Google (pentru hărțile
Hybrid, Map, Terrain), MApN (pentru hărțile 1:100.000) si edituri/distribuitori
(pentru hărțile turistice).
ESTE ILEGALA VANZAREA, TIPĂRIREA ȘI MULTIPLICAREA ACESTOR HĂRȚI
ELECTRONICE.
Software: Mobile Atlas Creator este FREE.
top

Introducere
Sunt propuse instrumente de lucru simplu de utilizat pentru generarea si
instalarea hărții pe mobil/hârtie. Totul e f. ușor! Nu sunt necesare cunoștințe
avansate de PC, se descurca oricine știe putina engleza, sa dea click si sa
copieze fișiere.
NU va bazați niciodată exclusiv pe harta din telefonul mobil! Întotdeauna
trebuie sa avem la noi harta pe hârtie si busola – obligatoriu.
Pot apărea erori la sistemul de recepție GPS sau in funcționarea telefonului.
Harta electronica fata de cea pe hârtie are avantaje doar in caz de vizibilitate
redusa (orientare dificilă) si in sporturi cu viteza de deplasare mare (Ciclism,
4x4).
top

Hărți disponibile
Se pot utiliza următoarele hărți în mod offline:
- Satelit Hybrid (Satelit+Maps), RO, nivel zoom 16,
Imagini din satelit cu localități, străzi si drumuri suprapuse
precizie foarte buna (eroare 10m)
- Maps, RO, nivel zoom 16,
Localități, străzi si drumuri, precizie foarte buna (eroare 10m)
- Terrain, RO, nivel zoom 15,
Sunt reliefate dealuri, munți, vai. Curbe de nivel precise.
precizie foarte buna (eroare 10m)
- 1:100.000, RO, nivel zoom 14,
Hărți militare. Toponimie detalită. Precizie bună (eroare 30m).
- Hărți Turistice, RO-masivele muntoase, nivel zoom 15,
Precizie medie (eroare până la 200m, depinde de hartă)
(in curs de completare)
top

Utilizare hărți
- Se creează harta pentru mobil selectând tipul de harta, zona si nivelul de
zoom dorite. Se pot selecta zone mari, de ex. toata Transilvania sau chiar
toata RO. Se obține, in funcție de mobil, un fișier arhiva sau o structura
de fișiere. Durata: 1-10 min (inclusiv timpul pt. click-uri in aplicație!).
- Se copiază harta pe mobil (in memoria telefonului sau pe card)
Durata: 1 min - 2 ore
- Se utilizează aplicația instalata pe mobil. Aveți posibilitatea de a selecta
pe mobil harta dorita. Veți fi poziționați cu precizie mare pe harta.
Pot fi create simplu (pe PC) trasee care sunt afișate pe mobil.
top

Descriere foldere
Toate indicaţiile din acest Help precum şi setările din aplicaţii presupun ca folderul
Harti este instalat pe C:\
C:\Harti conține următoarele subfoldere:
Atlas AFTrack, Atlas Maverick, Atlas Pathaway – atlase/hărți generate pt
fiecare aplicație
Hărți Calibrate – Hărțile 1:100.000 și cele Turistice – fișiere .JPG + .MAP
Mobile Atlas Creator 1.9 beta 6 – fișierele aplicației
Mobile Atlas Creator Output – aici se generează atlasele/hărțile
Mobile Atlas Creator Source – sursele 1:100.000 și Hărțile Turistice
Tilestore – tilestore (cache)-uri mai mici salvate pentru cazurile cănd Tilestoreul principal (25 GB) este prea mare:
tilestore.RO14.2011 - Satelit Hibrid zoom 0-14 (2GB)
tilestore.RO15.2011 - Satelit Hibrid zoom 0-15 (7GB)
GPS Software conține aplicații pentru calibrarea hărților, generarea de surse MOBAC,
aplicații pt. mobil
top

2. Creare hartă pentru mobil
Se utilizează aplicația Mobile Atlas Creator (MOBAC).
Versiunea curentă în momentul redactării acestui document: 1.9 beta 6
Dupa citirea acestui document se recomanda parcurgerea în totalitate a Help-ului
aplicației.
Aplicația nu se instalează, ea se rulează direct prin dublu click pe fișierul .exe sau
folosind shortcut-ul. Trebuie instalat sistemul Java pe PC din subfolderul JAVA sau o
variantă mai recentă.

Surse
Harta/atlasul pentru mobil este creat pe baza unei surse de hărți online sau offline
(definită de utilizator).
Surse disponibile offline:
Google Hybrid (Earth+Maps),
Google Maps
Google Terrain
1:100.000
Hărți Turistice.
Pentru sursele online, MOBAC creează un cache numit tilestore unde stochează tot
ce descarcă și acest tilestore poate fi folosit în locul sursei online, sursa devenind
astfel offline.
Google maps/earth/terrain este o sursa online. Începând cu versiunea 1.9 beta 2 nu mai sunt
disponibile sursele Google (la cererea Google…), dar daca se copiaza fisierul mapsources/mpgoogle.jar din versiunea 1.9 beta 1 în folderul mapsources din versiunea 1.9 beta 6 avem acces la
sursele Google.
Google modifica continuu modul în care se adresează tile-urile din hărți și nu se știe cât timp va mai
funcționa mp-google.jar…
Se pot descărca hartile Google pt RO sub formă de tilestore si astfel Google devine disponibil offline.
În prezent Google limitează transferul de hărți prin aplicații gen MOBAC la cca. 400-800 MB/zi/ip. În
viitor probabil că nu se vor mai putea accesa hărțile decât cu client Google (gen Google Earth sau
Maps)…

top

Setări
Sunt necesare următoarele setări:
(Left panel - jos) Settings
Tile Update > Never/Never/Never – să nu expire tile-urile salvate în Tilestore
Directories > Atlas Output Directory : C:\Harti\Mobile Atlas Creator Output
Se indică locul unde se salvează atlasul.
Network > Network connections > 6 – Number of parallel connections
Sursele 1:100.000 şi Hărţi Turistice sunt definite în fişierele C:\Mobile Atlas
Creator\mapsources\RO_1.100000.xml şi RO_Harti_Turistice.xml
Dacă MOBAC nu a fost instalat pe C:\ atunci trebuie editate aceste fişiere şi
modificată linia:
<sourceFolder>C:\Harti\Mobile Atlas Creator Source\RO_1.100000</sourceFolder>
În loc de C:\ se trece de ex. F:\ - discul unde aţi copiat aplicaţia.
top

Atlas
Atlasul pentru mobil este de obicei o structură de fisiere (map tiles) de tipul
z/x/y.png sau z/x/y.jpg
z – folder - nivelul de zoom (0 – 20)
x – folder – longitudinea (codificata)
y – fisier – latitudinea (codificata). Fisierul contine o imagine 256 x 256 pixeli.
Aceasta structura, pentru o zona mare poate contine foarte multe fisiere si de aceea
uneori este folosita o arhiva zip care contine fisierele.

Crearea unui atlas:
-

-

Meniu > Atlas > New atlas
Tip atlas: AFTrack (Nokia), Maverick (Android), Pathaway (Windows Mobile,
iPhone), Paper Atlas (tiparire)
(Left panel) Map Source > Sursa dorită
(Left panel) Zoom Levels > Nivele de zoom dorite
Se recomanda:
1:100.000, Harti Turistice 0-14
(se marcheaza toate, de la 0 la 14)
Google Hybrid/Maps
0-15 sau chiar 0-16
Google Terrain
0-15
Denumirile străzilor apar complet doar la nivelele 15 si 16.

-

Dacă aplicația de pe mobil suportă atlas de tip JPG (AFTrack, Maverick)
se marchează
Recreate/adjust map tiles,
Tile format: JPEG – Quality 70
Se obține astfel o dimensiune mai mică a atlasului (JPEG<PNG).
Pentru atlase de tip Pathaway:
- sursa hybrid: NU se foloseste Recreate/adjust map tiles (output atlas tip JPG)
- sursa terrain: se foloseste Recreate, Tile format: PNG (output atlas tip PNG)
- sursa 100.000, turistice: NU se foloseste Recreate (output atlas tip PNG)
Pathaway nu stie sa folosească atlas JPG decat pe cel hybrid, JPG-urile create de MOBAC sau Google
Terrain nu stie sa le decomprime.

-

-

Se dă un nume atlasului:
(Left panel) Atlas Content > Unnamed atlas > click dreapta
Se selectează zona dorită
Sunt disponibile 2 moduri de selecție: dreptunghi sau poligon
(Meniu) Maps > Selection Mode > Rectangle/Polygon
În timpul selecției se poate face zoom cu mouse wheel și se mută harta cu
click DREAPTA & drag.
După ce s-a făcut selecția zonei:
(Left panel) Atlas content > Name (se dă un nume zonei)
(Left panel) Atlas content > Add selection
După ce a fost adăugată la Atlas, zona respectivă nu poate fi modificată (decât
numele zonei) ci doar ștearsă.
Se salvează profilul. Toate operațiile de mai sus se pot salva într-un profil
pentru a crea atlasul mai târziu. Este util pentru atlase complexe sau pentru
atlase cu sursă online când comunicația cu serverul se poate întrerupe.
(Left panel) Saved profiles > Se completează numele și apoi Save
Pentru a încărca un profil: Saved profiles > Se selectează profilul din lista și
apoi Load.

top

Pentru un profil încărcat cu Load nu este posibil să se facă nici o modificare a
zonelor incluse (sursa, zona de selecție, zoom, etc) ci doar adăugarea sau
ștergerea de zone.
(Left panel) Create atlas

3. Nokia
Singura aplicaţie offroad GPS: AFTrack
Incredibil de bine realizată!
Marele avantaj: durata bateriei net superioară faţă de alte telefoane: 30h pe Nokia
E52 (în mod avion).
Dezavantaj: ecran mic fără touch (se poate si pe N8 dar bateria nu mai e un avantaj).
Fişierul C:\Harti\Mobile Atlas Creator Output\nume_atlas\nume_selecţie.osz se
copiază oriunde pe card.
AFTrack > Maps > Load new map > se selecteaza fisierul .osz
AFTrack > Maps > Show map
Dacă apare eroare la Load new map (se închide aplicaţia) atunci calea către
fişierul .osz este prea lungă şi trebuie scurtată prin redenumirea folderelor în care se
află localizat .osz
top

4. Android – cea mai bună alegere
Se recomandă aplicaţia Maverick, disponibilă în Market.
Versiunea Pro costă 25 lei iar versiunea light este free.
Maverick se instaleaza obligatoriu pe SD card! Pentru instalarea pe SD card, înainte
de a instala Maverick, instalați din Market:
- Superuser
- Move2SDEnabler și se selectează External
Se copiază folderele 0…14 (15, 16 dacă sunt disponibile)
din C:\Harti\Mobile Atlas Creator Output\nume_atlas\0…14
în SD Card: /maverick/tiles/custom 1/0…14 (sau custom 2 sau custom 3)
În Maverick selectaţi Maps > More maps > Custom 1 sau Custom 2 sau Custom 3.
Dacă aveți mai mult de o hartă custom, când schimbați din Custom x în Custom y va
trebui sa reporniti Maverick (are un bug la schimbarea hărților)
Note
Există şi OziExplorer pentru Android (25 USD) care are avantajul că are modul Course Up şi 3D dar nu
suportă seamless map adică se pot vizualiza doar hărți în format MAP.
Dacă doriți să adăugați nivelele de zoom 15 sau 16 pentru o anumită hartă trebuie să generați doar
nivelul respectiv cu MOBAC și să copiați doar folderul 15 sau 16 in custom 1/custom 2/custom 3.

top

5. iPhone
Nu este necesar Jailbreak, se poate și cu Jailbreak și fără.
Este necesar IOS de la versiunea 4.0 în sus.
- Se instalează aplicaţia Pathaway LE din AppStore, 6Euro.
Varianta Pathaway Express – 36 Euro nu e necesară (are în plus în principal doar utilizarea de hărți
custom folosind tool-ul Pathaway)
Deocamdată Pathaway nu este disponibil în Installous.

- Setări Pathaway:
Settings > Webmaps > Download maps: ON/OFF (se vor descărca sau nu hărți
de pe net, dacă e ON se vor descărca hărți de pe net atunci când nu sunt
disponibile în cache – hărțile copiate nu vor fi suprascrise cu cele descărcate)
Settings > Webmaps > Use cache: ON
- Se instalează pe PC aplicația iPhone Explorer
- Se deschide iPhone Explorer și Windows Explorer cu ferestrele una lângă alta
- Se deschide în iPhone Explorer folderul:
MAC: Apps>Pathaway>Documents>PWWebmaps>G2 sau OSM1 sau OSM2
PC: Apps>com.MuskokaTech.Pathaway>Documents>PWWebmaps>G2/OSM1/OCM1
(G2 pt Satelit/Google earth, OSM1 pt 100.000, OCM1 pt. Harti Turistice)
- Se copiază folderele 01…11, 0A…0F (01, 02 pot să nu fie disponibile)
din C:\Harti\Mobile Atlas Creator Output\nume_atlas\01…11, 0A…0F
cu drag&drop în G2 sau OSM1 sau OCM1
Durata copiere: 30 min pt. 2GB (Satelit, RO14)
- Deschideti Pathaway și selectați harta:
Data > Webmaps > Google, type Sattelite sau
OpenStreetMap sau
OpenCycleMap.
Help Pathaway
Notă
Pathaway folosește următoarea metodă pentru numerotarea folderelor din cache/atlas:
01 – nivelul de zoom 16 (nivelul maxim de zoom pt Pathaway)
02 – nivelul de zoom 15
03 – nivelul de zoom 14
…
0F – nivelul de zoom 0
Dacă doriți să adăugați nivelele de zoom 15 sau 16 pentru o anumită hartă trebuie să generați doar
nivelul respectiv cu MOBAC și să copiați doar folderul 02 (pt zoom 15) sau 01 (pt zoom 16) in
G2/OSM1/OCM1

Tracks și waypoints se copiază în Pathaway cu iPhone Explorer în folderul
Apps/com.MuskokaTech.Pathaway/Documents. Se recomandă formatul gpx.
Kml se poate converti în gpx cu www.gpsbabel.org sau ozi explorer (open kml, save gpx)
În Pathaway se importă cu: Data > Import

top

6. Windows Mobile
- Se instalează aplicaţia Pathaway.
- Setări Pathaway, se fac înainte de copierea hărții:
FOARTE IMPORTANT:
Settings > Webmaps > Download maps: OFF (nu se vor downloada hărți de pe
net, dacă e ON se vor descărca hărți de pe net și se vor suprascrie peste cele
copiate)
Settings > Webmaps > Use cache: ON
- Se copiază folderele 01…11, 0A…0F (01, 02 pot să nu fie disponibile)
din C:\Harti\Mobile Atlas Creator Output\nume_atlas\01…11, 0A…0F
în SD Card\Pathaway\PWWebMaps\G2 sau OSM1 sau OSM2
- Deschideti Pathaway și selectați harta:
Data > Webmaps > Google, type Sattelite sau
OpenStreetMap, type ? sau
OpenStreetMap, type ?
Help Pathaway
Notă
Pathaway folosește următoarea metodă pentru numerotarea folderelor din cache/atlas:
01 – nivelul de zoom 16 (nivelul maxim de zoom pt Pathaway)
02 – nivelul de zoom 15
03 – nivelul de zoom 14
…
0F – nivelul de zoom 0
Dacă doriți să adăugați nivelele de zoom 15 sau 16 pentru o anumită hartă trebuie să generați doar
nivelul respectiv cu MOBAC și să copiați doar folderul 02 (pt zoom 15) sau 01 (pt zoom 16) in
G2/OSM1/OSM2

top

7. Garmin
Se folosesc hărţi de tip BirdsEye / JNX care sunt compatibile cu: Montana, Oregon,
Colorado, Dakota, GPSMAP, eTrex (Garmin mapping handhelds)
Garmin oferă serviciul BirdsEye contra cost prin care putem avea imagini din satelit ca şi hartă de
bază sau fundal pentru ROAD de ex. Hărţile sunt fişiere cu extensia JNX şi sunt criptate cu Unit ID-ul
specific fiecărui device. Din fericire, Garmin a lăsat o portiţă liberă prin folosirea hărţilor jnx demo
care nu sunt criptate. Pasionaţii de GPS au reuşit să decodifice structura fişierelor demo şi să creeze
fişiere jnx cu orice hartă custom. Dar acest lucru nu a fost suficient pentru că fişierele demo au
anumite limitări.
Garmin verifică semnătura fişierelor şi nu acceptă decât pe cele semnate corect. Semnătura Garmin
nu se poate decripta în prezent. DAR, s-a putut modifica firmware-ul printr-un patch astfel încât să
se ignore semnătura fişierelor JNX! Deci nu mai contează că ele sunt fişiere valide BirdsEye sau
generate de utilizator, sunt văzute şi afişate la fel.

Express:
- Se aplică patch-ul pentru firmware
Patch-ul nu afectează în nici un fel funcționarea device-ului!
Garanția este anulată dacă device-ul este defect și nu puteți rescrie firmware-ul
original. Dacă garanția este importantă vezi alternativa la patch.
Cazurile de defecte în garanție sunt f. rare la Garmin.
- se copiază fișierele JNX in SD Card\Garmin\BirdsEye
ATENŢIE! NU copiaţi fişiere jnx în memoria device-ului ci doar pe card. Dacă un fişier
jnx este corupt device-ul se va bloca la pornire şi se rezolvă prin ştergerea pe PC a
fişierului corupt de pe card. Fişierele corupte din memoria internă însă nu pot fi şterse
dacă device-ul nu porneşte!(există totuși o procedură de USB recovery dar mai bine se
evită)
- se selecteaza harta dorită: Setup > Map > Map Information - Select Map > 100k,
Satelit, Turistice > Enable - normal

Aplicare patch pentru firmware
Se folosește programul disponibil aici:
http://gpsunderground.com/forum/garmin-general-discussions/5863-garmin-jnxfile-format-hacking.html
Obțineți fișierul .gcd cu firmware-ul dorit (ultima versiune). Aici trebuie să vă descurcați
singur cu Google.
De ex. pt Oregon (puteți încerca si pt alte modele, modificați cuvantul Oregon din link):
GCD based upgrades
GCD files are also available through Garmin's web site using a URL of the form:
http://www8.garmin.com/software/Oregon_WebUpdater__xyz.gcd where xyz is the three digit version number. For example, for version 2.6 xyz
would equal 260.

Informații suplimentare Oregon: http://garminoregon.wikispaces.com/Versions

1. Rulați aplicația Jnx Loader Patcher v 2.9 sau mai recentă
Bifați Don’t change the about page dacă vreți să nu se vadă în about că ați
patch-uit firmware-ul
Bifați Adjust firmware version dacă aveți deja înstalată versiunea de firmware
pt care aplicați patch deoarece Garmin refuză să facă update cu un firmware
care are versiunea identică cu cea instalată.
Browse – Selectați fișierul cu firmware .gcd
2. Redenumiți fișierul generat x_patched.gcd în gupdate.gcd
3. Copiați fișierul în SD Card\Garmin\gupdate.gcd
4. Reporniți Garmin-ul.

Alternativa la patch
- Se cumpără un abonament la Garmin BirdsEye $30
Cu BirdsEye se pot descărca imagini din satelit pt RO (unii spun că mai bune decât Google Earth)

- Se importă fișierele JNX în aplicația Garmin BaseCamp
- Odată importate, fișierele JNX sunt semnate (automat?) cu semnătura Garmin
BirdsEye.
- Din BaseCamp se trimit fișierele JNX pe device.

8. Calibrare hărți
Cea mai bună aplicație de calibrare existentă pentru end-user este OziExplorer.
Aplicația este f. bună și pentru desenat track-uri și waypoint.
Poate de asemenea să construiască și să afișeze hărți 3D doar pe baza hărții .Map
Workflow:
Se aleg 4 puncte de pe hartă,cât mai aproape de colțuri, cel mai bine intersecții de
drumuri.
Se localizează punctele alese în Google Earth.
Se salvează punctele din GE într-un fișier KML.
Se introduc coordonatele pentru cele 4 puncte în pagina de calibrare Ozi .
Se încarcă în Ozi fișierul KML, punctele din GE vor fi afișate pe noua hartă calibrată.
Dacă punctele din GE nu se suprapun cu cele de pe hartă înseamnă că trebuie
ajustată calibrarea în unul sau mai multe colțuri.
top

9. Creare surse pentru Mobile Atlas Creator
Se folosește aplicația MAPC2MAPC.
Trebuie cumparată licența, 11 Euro.
E foarte bine făcută, e perfectă, își merită cu prisosință banii. Suportul este excelent.
Aplicația, în principal, convertește o hartă .MAP într-un atlas mobil (de tip z/x/y.png).
Acest atlas poate fi folosit direct pe telefon sau ca sursă în MOBAC.
Pentru mai multe fișiere .map există modul Batch care automatizează elegant totul.
Astfel, din cele 200 de fișiere .map pentru hărțile 1:100.000 se obține simplu un
singur atlas sursă pentru MOBAC. Marginile albe ale hărților sunt eliminate automat.
Trebuie citit Help-ul în întregime!
Utilizare mod Batch
Aplicaţia poate fi folosită în linie de comandă cu parametrii care indică tipul atlasului
creat, nivelele de zoom şi fişierul .map cu harta respectivă.
Pentru prelucrarea automată a mai multor fişiere se construieste un fisier .bat care
apoi se execută.
Fişierul .bat se generează uşor cu aplicaţia
C:\Program Files\MAPC2MAPCNET\listfile.exe
Program (command): nu se completează
Filename (command): -tip_atlas nivele_zoom “Folder destinatie”
-ma 11-14 “C:\Harti\Mobile Atlas Creator Source\RO_1.100000”
sau
-ma 10-14 “C:\Harti\Mobile Atlas Creator Source\RO_Harti_Turistice”
Go
Open file of types to list: se alege un fisier .map (oricare) din folderul care conţine
hărţile ce trebuie prelucrate (C:\Harti\Harti_Calibrate\RO_1.100000)
Open EXE file to run: C:\Program files\MAPC2MAPCNET\mapc2mapcnet.exe
End
Fisierul generat este cms.bat localizat în folderul unde se află hărţile.
Doar pentru hărţile turistice care se suprapun se editează fişierul cms.bat şi se
schimbă cu copy/paste ordinea în care sunt executate comenzile. Ultimul fişier/hartă
prelucrată va fi cea care rămâne deasupra.

Se deschide aplicaţia MAPC2MAPC şi se face setarea:
Meniu > Edit > Preferences > Warp and Crop to MMPLL – marcat
Cu această setare se elimină marginile albe ale hărţii (se preia din imagine doar
dreptunghiul încadrat de Corner Markers definite în calibrarea hărţii cu OziExplorer)
MAPC2MAPC va genera doar nivelele de zoom specificate (10-14 sau 11-14). Pentru
a avea toate nivelele de zoom (0-14) se va genera cu MOBAC un atlas cu sursa
Google Maps pentru zoom 0-10 la 1:100.000 şi 0-14 la Hărţile Turistice.
La Hărţile Turistice sunt necesare toate nivelele de zoom deoarece hărţile nu acoperă
toată România. MAPC2MAPC va suprascrie hărţile turistice doar peste zonele
corespunzătoare şi astfel vom avea o hartă completă, mixată între hărţile turistice şi
Google Maps.
Vezi Crearea unui atlas, cu următorii parametrii:
New atlas: Atlas format: OSMTracker
Map Source: Google Maps
Zoom Levels: 0-10 pt. 1:100.000, 0-14 pt. Hărţile Turistice
NU se marchează: Recreate/adjust map tiles,
Zona selectată: toată RO (poligon)
Nume zonă: RO_1.100000 sau RO_Harti_Turistice
Se copiază folderele 0-10 sau 0-14 din atlasul creat în Mobile Atlas Creator Output în
Mobile Atlas Creator Source\RO_1.100000 respectiv RO_Harti_Turistice.
Se execută fişierul cms.bat
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10. Creare hărți JNX pentru Garmin
Se folosește aplicația mobat2jnx care crează o hartă JNX dintr-un atlas Z/X/Y.jpg/png
de tip OSMTracker generat cu MOBAC.
Un fișier JNX poate avea maxim 5 nivele de zoom.
Se pot crea mai multe fișiere JNX pt acceași hartă:
Nume.9.jnx nivele zoom 5-9
Nume.14.jnx nivele zoom 10-14
Nume.15.jnx nivel zoom 15
…..
Dacă atlasul e mare (>48000 tiles) mobat2jnx va crea automat mai multe jnx.
Se va fixa același Product ID pt fiecare JNX al unei harți formate din mai multe JNX. În
acest fel Garmin grupează hărțile/fișierele JNX când le selectăm din tools > map
Pentru setare Product ID Se folosește jnxscale.
Nu se cunoaște intervalul valid pt Product ID. Puteți încerca cu 10, 20, 30, ….
Mobat2jnx folosește setările din Mapc2mapc, JNX Preferences pentru Product ID și
Group Title.

