
custom maps gebruiken in mapsource

De maker van deze pagina aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud
ervan, wel is deze met de grootste zorg samengesteld

Bij deze handleiding ga ik er vanuit dat u reeds mapsource op uw pc heeft, nog niet in het
bezit van mapsource? De goedkoopste variant is de trip & wpt manager.

De pagina bevatten de volgende onderdelen:

 Custom maps gebruiken in mapsource
 Custom maps maken
 Routable maps maken

Custom maps gebruiken in mapsource

Benodigde programma's:

 MapSetToolKit
 cGPSmapper

Er staan op internet diverse custom maps, sommige zijn al gereed met installer. Andere
kaarten moeten nog worden aangepast voor gebruik in mapsource.
Hieronder staan 2 manieren om dit voor elkaar te krijgen.

Automatisch:
Download het programma MapSetToolKit.
Download tevens cGPSmapper , dit programma zet de kaart om.
Voor onderstaand voorbeeld heb ik de hier een img gedownload.( kies voor binary - IMG)
Pak het zip bestand uit in een nieuwe map.

Open het programma, kies voor " Select IMG files" . Geef de map aan waar de IMG is



opgeslagen. Selcteer de IMG en klik op add.
Vul daarna de andere velden in, zie voorbeeld
Als u ook gelijk een vinkje zet bij "install in mapsource" word het register gelijk aangepast.

Klik nu op start, een DOS scherm zal nu snel voorbij komen. Dit is het programma
cpgsmapper.
Als de toolkit aangeeft dat hij klaar is kunt u mapsource openen.

In de Map waar de IMGstaat staan nu ook een de volgende bestanden: Twente.img , Twente
(garmin map index) en Twente.reg .
U kunt nu zien dat de kaart in mapsource is opgenomen. De copyrights zijn door de toolkit
gemaakt. In het volgende deel gaat u de kaart zelf installeren, u kunt dan ook de copyrights
aanpassen

Handmatig:
U kunt ook zelf de overzicht kaart maken. cGPSmapper is een command line programma, dit
betekend dat u een DOS opdracht moet geven aan het programma. Dit kunt u ook oplossen
met batch bestanden.

Benodigde programma's:

 Textpad
 cGPSmapper



Zorg dat in de map Twente de IMG en cGPSmapper staan. Er moet nu een bestand worden
aangemaakt waarmee de juiste informatie word aangegeven voor de nieuwe kaart.
Dit heet het PV.txt bestand, dit PreView bestand ziet er als volgt uit. Sla dit bestand op als txt
bestand in de map Twente.

[Map]
FileName=Twente
MapVersion=101

ProductCode=1
FID=767
ID=00000001

Levels=2
Level0=23
Level1=20

Zoom0=5
Zoom1=6

MapsourceName=Twente
MapSetName=Twente
CDSetName=Twente
Copy1=www.GPS-info.nl
Copy2=cGPSmapper
Copy3=© 2007
[End-Map]

[Files]
img=01611976.img
[END-Files]

In onderstaande vind u waar de betreffende teksten weer terug komen in mapsource en uw
gps.



Nu moeten een opdracht prompt maken, deze geeft cGPSmapper de opdracht de kaart te
maken. Dit kan via de DOS prompt, te bereiken via START - Uitvoeren - geef hier in CMD
en druk op OK.

Zelf gebruik ik liever een batch bestand, deze kan vanuit windows worden geactiveerd.
Open textpad en knip en plak de volgende tekst.

echo off
cd C:\Custom\Twente
cgpsmapper pv PV.txt

pause

Heeft u de kaarten in andere map staan, geef dan hier de juiste map aan. Ook als u het PV.txt
een andere naam heeft gegeven dient hier de juiste naam in te geven. De code cgpsmapper

pv PV.txt geeft aan dat er een PreView moet worden gemaakt met de eigenschappen die
beschreven staan in PV.txt

Gebruik nu "opslaan als" en geef nu het bestand een naam bijv. maak_kaart.bat (door .bat
achter het bestand te zetten word een batch bestand gemaakt.)
In de map Twente staan nu de volgende bestanden: 01611976.img, cGPSmapper, PV.txt ,
maak_kaart.bat.
Dubbelklik nu op maak_kaart , een dos scherm zal nu beginnen te lopen.



Er verschijnen nu de bestanden Twente.tdb, Twente.img en Twente.reg . Deze laatste moet u
nog aanpassen. cGPSmapper heeft wel de overzichtkaart gemaakt maar heeft deze nog niet in
Mapsource gezet.
Open Twente.reg in Textpad. U ziet nu de volgende codes:

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource\Families\Twente]
"ID"=hex:ff,02

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource\Families\Twente\1]
"LOC"="C:\\myMaps\\imgs\\"
"BMAP"="C:\\myMaps\\Twente.img"
"TDB"="C:\\myMaps\\Twente.tdb"



Eerst wijzigt u de volgende regel:

"LOC"="C:\\myMaps\\imgs\\"

, deze moet verwijzen naar de map waar de detail IMG staat (01611976.img).
Dit wordt in het voorbeeld nu:

"LOC"="C:\\Custom\\Twente\\".

LET OP: er moeten overal dubbele " \ " (back slash) staan.

Nu is de volgende regel aan de beurt:

"BMAP"="C:\\myMaps\\Twente.img"

, deze moet verwijzen naar uw overzichtkaart.
Dit wordt in het voorbeeld nu:

"BMAP"="C:\\Custom\\Twente\\Twente.img"

De laatste regel veranderd u van

"TDB"="C:\\myMaps\\Twente.tdb"

in

"BMAP"="C:\\Custom\\Twente\\Twente.tdb"

Als alle regels juist zijn aangepast kiest u voor opslaan. Als u nu dubbelklikt op Twente.reg
word deze in het register bijgeschreven.
LET OP: een verkeerde verijzinging kan uw computer plat leggen.

U krijgt nu een melding of de gegevens aan her register wilt toevoegen, kiest voor JA dan
worden de gegevens verwerkt. U krijgt daar ook nog een melding van.



Als u nu Mapsource opent staat de Twente kaart er ook tussen.

Custom maps maken

Benodigde programma's:

 Textpad
 cGPSmapper
 gps mapedit

Het is leuk kaarten van internet te gebruiken, maar zelf geen kaart maken? Dit is mogelijk
maar kost helaas wel wat meer tijd. Ik zal proberen een simpel kaartje te maken van een
dorpje in Italie. Ik gebruik hier bovenstaande programma's.

Als u informatie als tracks, routes ed gebruikt van internet zitten hier vaak copyright op. Ook
als u een kaart overtekend!

Het plaatsje dat ik ga gebruiken is:La Cetina

Naast een paar zandwegen zijn hier nog wat wandelpaden aanwezig die niet op een garmin
kaart staan.

STAP 1
Open mapedit. klik op FILE en dan op OPEN. Selecteer het track bestand dat u wilt openen. (
mijn tracks)

U kunt nu uw eerste track omzetten naar een weg. Ga
op een lijn staan en klik erop met uw rechtermuis knop. Kies voor CONVERT TO,
POLYLINE. U krijgt nu een overzicht met alle lijnen, u kiest nu voor " 0X000a unpaved road
"



Nu de eerste weg is getekend moeten we een schaal aangeven en het garmin formaat moet
worden ingesteld.Dit kunt u doen via FILE, MAP PROPERTIES. U krijgt nu een scherm met



diverse tab bladen.

HEADER
Geef de naam van het kaart segment, en geef een de kaart een code.

LEVELS
Onder de het tab blad LEVELS met de schaal worden ingesteld. Het meest eenvoudige is te
klikken op INSERT BEFORE. Er komen nu 2 levels.
Maak de volgende levels aan
Levels=4
Level0=21
Level1=19
Level2=17
Level3=15
Zoom0=1
Zoom1=2
Zoom2=3
Zoom3=4

U kunt de level nummers wijzigen door op CHANGE te klikken.
U moet de kaart straks maken in level 0, level 4 dient leeg te blijven.

cGPSmapper
Maak hier gebruik van de RGNx0. Bij TRE-size vult u in: 511. Bij RGN limit: 1024. Wilt u
een transparante overlay kaart maken vink dan ook, map is transparant, aan.



U kunt nu de andere wegen converteren. U krijgt nu ook de vraag welk level u wilt gebruiken.
Het is verstandig nu te kiezen voor FILE | SAVE MAP AS, u kunt nu de map opslaan in het
mp formaat.
Wijzigingen die u daarna doet kunt u gelijk opslaan door op de SAVE button te klikken.
Alle waypoints kunt u ook overzetten naar kaartpunten. Uit de lijst kunt u diverse kaartpunten
selecteren.

Als de kaart is getekend moet u nog de tracks en waypoint verwijderen, ga naar VIEW |
attachments. Selecteer het gpx bestand dat u wilt verwijderen, en druk op DETACH.
U ziet nu de wegen en punten die zijn overgezet.
Download hier de mp file.

Nu moet u nog een kaart maken van de MP file. Dit kan op de volgende 2 manieren:

1
Ga naar de map waar de MP file staat, zorg dat u hier ook een copy van cGPSmapper heeft
staan.
Hernoem de MP file in 26052007.mp (De nummers refereren aan het nummer van de kaart.
Pak het MP file op en plaats het in cGPSmapper.
Het DOS scherm opent nu en de kaart word gegenereerd. Er verschijnt nu ook een
26052007.img .

2
Kies in mapedit, FILE | EXPORT , Geef de map aan waar uw kaart moet worden gemaakt
(gebruik nr. van de kaart 26052007.img), en klik op opslaan. Geef nu de locatie aan waar



cGPSmapper staat.

Download hier de img file.

Nu we de img hebben kunnen we stap 1 volgen.
De nieuwe PV file vind hieronder:

[Map]
FileName=Italie
MapVersion=101

ProductCode=1
FID=768
ID=00000001

Levels=4
Level0=21
Level1=19
Level2=17
Level3=15

Zoom0=1
Zoom1=2
Zoom2=3
Zoom3=4

MapsourceName=Italie
MapSetName=Italie
CDSetName=Italie
Copy1=www.GPS-info.nl
Copy2=cGPSmapper
Copy3=© 2007
[End-Map]

[Files]
img=26052007.img
[END-Files]

Ook het batch bestand moet worden aangepast, hieronder het nieuwe bestand.

echo off
cd C:\Custom\Italie
cgpsmapper pv PV.txt

pause



Download hier de complete kaart.

Nu moeten we het .reg bestan nog aanpassen naar de juiste locatie.

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource\Families\Italie]
"ID"=hex:00,03

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource\Families\Italie\1]
"LOC"="C:\\Custom\\Italie\\"
"BMAP"="C:\\Custom\\Italie\\Italie.img"
"TDB"="C:\\Custom\\Italie\\Italie.tdb"

De Italie kaart staat nu in mapsource.
Nu is het een kwestie van blijven tekenen.
Wilt u de kaart ook routerend maken volg dan deel drie hieronder


