
Δημιουργιία BirdsEye και Custom χαρτωί ν 
για συσκευείς Garmin 

Πρόλογος 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αγαπητό φίλο Θανάση (mastoris than.) για την πολύτιμη βοήθειά του. 

Θα ήθελα επίσης να αποποιηθώ κάθε περίπτωση βλάβης στην συσκευή σας που μπορεί να προέλθει 
από τα παρακάτω. Για ότι κάνετε από αυτά που θα παρουσιάσω την ευθύνη την φέρετε μόνον εσείς. 

Εισαγωγή 

Πολλές συσκευές Garmin (συνήθως οι on-the-trail) έχουν την δυνατότητα να απεικονίζουν χάρτες 
εικόνων (δορυφορικών φωτογραφιών,  σκαναρισμένων χαρτών ή γκραβούρων και άλλων) σαν υπόβαθρο τών 
κανονικών χαρτών. Οι χάρτες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εντελώς αυτόνομοι απενεργοποιώντας 
οποιονδήποτε άλλο χάρτη που τυχόν υπάρχει στην συσκευή. Επίσης, αυτοί οι χάρτες μπορούν να υπάρχουν 
σε δύο μορφές:  

1. BirdsEye: Η λειτουργία αυτή παρέχεται μόνο από την Garmin και είναι επί πληρωμή (29,99$ ή 
25€ ετησίως). Για να λειτουργήσει, δε, χρειάζεται και την εφαρμογή BaseCamp (δωρεάν) να 
είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή μας. Τα BirdsEye αρχεία έχουν κατάληξη .jnx γι’ αυτό θα 
ονομάζονται από δω και στο εξής JNX. 

2. Custom Maps: Οι χάρτες αυτοί είναι αρχεία KMZ (Keyhole Markup Language, κατάληξη .kmz) 
που ουσιαστικά είναι αρχεία KML (κατάληξη .kml) συμπιεσμένα. Αυτά τα αρχεία μπορούν να 
δημιουργηθούν από το GoogleEarth, το BaseCamp ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα 
υποστηρίζει εξαγωγή αρχείων KMZ με εικόνες. Τα αρχεία KMZ μπορούν να περιέχουν μία ή και 
περισσότερες εικόνες και παρέχουν πληροφορίες για την γεωαναφορά κάθε μας από τις 
εικόνες που περιέχει. 

Διαφορές αρχείων 

Και οι δύο λειτουργίες έχουν τα υπέρ και τα κατά τους. Οι διαφορές τους είναι οι εξής: 

1. Το JNX έχει πέντε επίπεδα λεπτομέρειας (ουσιαστικά μεγέθυνσης-zoom) ενώ το KMZ μόνο ένα.  
2. Κάθε συσκευή μπορεί να έχει έως 50.000 πλακίδια (εικόνες) στην λειτουργία JNX σε κάθε 

επίπεδο μεγέθυνσης, ενώ στην λειτουργία KMZ έως 100 (στις συσκευές Montana έως 500). Υπ’ 
όψιν τα παραπάνω νούμερα δεν αντιπροσωπεύουν αρχεία JNX ή KMZ αλλά συνολικά τα αρχεία 
που περιέχονται, διότι ένα αρχείο JNX ή ένα αρχείο KMZ μπορούν να περιέχουν περισσότερες 
τής μιάς εικόνες. Αν, λοιπόν, έχουμε πέντε αρχεία KMZ με τριάντα εικόνες έκαστο, μόνο τα τρία 
πρώτα θα εμφανιστούν ολόκληρα, από το τέταρτο θα εμφανιστούν τα πρώτα δέκα και από το 
πέμπτο κανένα (σε μια συσκευή άλλη πέραν τού Montana).  

3. Τα αρχεία JNX είναι πολύ πιο γρήγορα στην αποτύπωση/σχεδιασμό (rendering) στην συσκευή 
από τα αρχεία KMZ. 

http://www.garmin.com/
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=145
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=70144
http://www.garmin.com/us/products/onthetrail/basecamp
http://www.garmin.com/us/products/onthetrail/custommaps
http://en.wikipedia.org/wiki/Keyhole_Markup_Language
http://www.google.com/earth/index.html
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4.  Τα αρχεία JNX παρέχονται μόνο από την Garmin μέσω BaseCamp και είναι επί πληρωμή και 
φυσικά είναι από μία μόνο πηγή (η οποία για την Ελλάδα δεν είναι ολοκληρωμένη και έχει 
σωστή λεπτομέρεια σε ορισμένες περιοχές) ενώ τα αρχεία KMZ μπορούν να προέρχονται από 
οποιαδήποτε πηγή. Επίσης, τα JNX κλειδώνουν σε μια συσκευή και δεν μπορούν να 
μεταφερθούν από την μια συσκευή στην άλλη, ενώ τα KMZ μπορούν να μεταφερθούν 
ελεύθερα. 

5. Μπορούμε να έχουμε έως 200 αρχεία JNX στην συσκευής μας με λογισμικό (firmware) που 
κυκλοφόρησε έως τον Μάρτιο τού 2011 και 250 αρχεία σε συσκευές με λογισμικό (firmware) 
που κυκλοφόρησε μετά τον Μάρτιο τού 2011. Τα αρχεία KMZ έχουν τον περιορισμό των 100 
εικόνων. 

Συνοπτικά τις διαφορές μπορούμε να τις δούμε στον παρακάτω πίνακα: 

 Αρχεία JNX Αρχεία KMZ 

Επίπεδα λεπτομέρειας Έως 5 Μόνο ένα 

Αριθμός πλακιδίων Έως 50.000 ανά επίπεδο Έως 100 ανά συσκευή (500 στις 
συσκευές Montana) 

Ταχύτητα σχεδιασμού Υψηλή Χαμηλή 

Κλείδωμα σε συσκευή Ναι Όχι 

Πηγές εικόνων Υπηρεσία BirdsEye μόνο Οποιαδήποτε εικόνα/σχέδιο 

Αριθμός χαρτών ανά συσκευή 

Έως 200 σε firmware που 
κυκλοφόρησε έως το Μάρτιο τού 
2011, έως 250 σε firmware που 
κυκλοφόρησε μετά το Μάρτιο τού 
2011 

 

 

Αν με κάποιο τρόπο ξεπεράσουμε το κλείδωμα του JNX αλλά και μπορέσουμε να έχουμε παραπάνω 
από μία πηγή για την δημιουργία του τότε το JNX γίνεται μια πολύ συμφέρουσα επιλογή. Οπότε πριν 
προχωρήσουμε στην παρουσίαση της δημιουργίας των χαρτών είναι σωστό να παρουσιάσω τον τρόπο 
παράκαμψης του κλειδώματος ανά συσκευή, διότι το ξεκλείδωμα αυτό έχει κάποιο κόστος. 

Ξεκλείδωμα αρχείων JNX 

Υπάρχουν δύο συνολικά τρόποι να ξεκλειδώσουμε ένα αρχείο JNX. ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Τρόπος Πρώτος 
Αυτός ο τρόπος απαιτεί την εγκατάσταση στον υπολογιστή μας τού BaseCamp. 

Αγοράζουμε το BirdsEye (κόστος 29,99$ ή 25€ ετησίως). Μη προβείτε στην αγορά του πριν διαβάσετε 
όλη την διαδικασία. Σε αυτήν την περίπτωση θα έχουμε μία ακόμα πηγή, αυτήν του BirdsEye Service. Επίσης 
στην συσκευή μας θα έχουμε δύο είδη χαρτών για ενεργοποίηση (θα δούμε παρακάτω τι εννοώ).  

http://www.garmin.com/us/products/onthetrail/basecamp
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=70144
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Κατόπιν συνδέουμε την συσκευή μας στον υπολογιστή μας και περνάμε στην κάρτα μνήμης της στον 
φάκελο “Garmin\BirdsEye” τα αρχεία JNX που κατασκευάσαμε (αν δεν υπάρχει ο φάκελος τον 
δημιουργούμε). Αν ενεργοποιήσουμε την συσκευή μας θα πάρουμε το μήνυμα “Invalid BirdsEye file”, διότι τα 
αρχεία που περάσαμε δε είναι κλειδωμένα με την συσκευή μας. Με την συσκευή μας συνδεδεμένη με τον 
υπολογιστή ανοίγουμε το BaseCamp και περιμένουμε να αναγνωρίσει τους χάρτες της συσκευής μας 
(συνήθως κάνει αρκετή ώρα, αν είναι πολλά τα αρχεία). ΠΡΟΣΟΧΗ: αν το BaseCamp δεν αναγνωρίσει τους 
χάρτες μας μην αγοράσετε το BirdsEye. Κάτι έχει πάει στραβά. Αγοράστε το μόνο αν το BaseCamp τους 
αναγνωρίσει. Εκτός κι αν πραγματικά ενδιαφέρεστε για αυτήν την λειτουργία. Στο BaseCamp κάτω από τον 
βιβλιοθήκη μας (library) δημιουργούμε μια νέα λίστα, κάνοντας δεξί κλικ πάνω στο “My Collection” κι 
επιλέγοντας «New List” από το αναδυόμενο μενού. Δίνουμε ότι όνομα θέλουμε σε αυτήν την λίστα (π.χ. “JNX 
Files”). Τώρα, πάντα στο BaseCamp επιλέγουμε τα αρχεία JNX (κάτω από το “User Data” στην κάρτα μνήμης) 
και κάνοντας δεξί κλικ πάνω τους επιλέγουμε “Send to..” από το αναδυόμενο μενού στο παράθυρο που θα 
εμφανιστεί επιλέγουμε την λίστα που δημιουργήσαμε πριν λίγο (στο παράδειγμα το δικό μου “JNX Files”). 
Περιμένουμε λίγο ώσπου να μεταφερθούν τα αρχεία στον υπολογιστή μας. Επιλέγουμε πάλι τα αρχεία JNX 
στην κάρτα μνήμης και κάνοντας δεξί κλικ πάνω τους πατάμε στην επιλογή “Delete” ώστε να τους σβήσουμε 
από την κάρτα μνήμης της συσκευής μας. Τώρα επιλέγουμε την λίστα που δημιουργήσαμε πιο πριν (στο 
παράδειγμα το δικό μου “JNX Files”) και επιλέγουμε τα αρχεία JNX που μεταφέραμε εκεί πιο πριν και αφού 
κάνουμε δεξί κλικ πάνω τους επιλέγουμε “Send to…”. Στο παράθυρο που θα ανοίξει επιλέγουμε τον φάκελο 
“User Data” στην κάρτα μνήμης της συσκευή μας και είμαστε έτοιμοι. 

Ουσιαστικά μεταφέρουμε αρχεία JNX από την συσκευή μας στον υπολογιστή (μέσω BaseCamp) και 
ξανά στην συσκευή μας. Όταν το BaseCamp τα μεταφέρει στην συσκευή μας τα κλειδώνει ώστε να μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν μόνο στην συσκευή την οποία τα μεταφέραμε με αυτόν τον τρόπο. Υπ’ όψιν πως αυτός ο 
τρόπος θα δουλέψει μόνον σε συσκευές για τις οποίες είναι αγορασμένο το BirdsEye. 

Τρόπος Δεύτερος 
Αυτός ο τρόπος χρησιμοποιεί ένα «σπάσιμο» (patch) για το λογισμικό (firmware) της συσκευής μας. Γι’ 

αυτό να είστε προσεκτικοί σε αυτό που θα κάνετε, αν και σχεδόν πάντα υπάρχει τρόπος να γυρίσετε πίσω. 

Πρώτα πρέπει να επισκεφτείτε την σελίδα Firmware versions supported by the patcher, ώστε να δείτε 
αν η συσκευή σας (και αναλόγως εκδόσεως λογισμικού) υποστηρίζεται για το «σπάσιμο». Μετά πρέπει να 
έχετε το αρχείο firmware της συσκευής σας. Αυτό είναι το δυσκολότερο κομμάτι για όσους δεν είναι 
εξοικειωμένοι με τέτοια «παιχνίδια». Μια καλή επιλογή είναι να επισκεφτείτε την σελίδα INDEX Garmin 
devices software versions summaries, (υπ’ όψιν πως ενδέχεται να πρέπει να εγγραφείτε πρώτα) τού 
noeman.org, να αναγνωρίσετε την συσκευή σας και να πλοηγηθείτε καταλλήλως ώστε να κατεβάσετε το 
επιθυμητό αρχείο. Για την συσκευή την οποία κατέχω ο σύνδεσμο για να κατεβάσω το firmware είναι κάτι 
σαν http://www.garmin.com/software/Oregonx50_WebUpdater__ΧΧΧ.gcd, όπου ΧΧΧ είναι η τρέχουσα 
έκδοση. Αν, δηλαδή η έκδοση είναι η 6.00 τότε αντικαθιστώ το ΧΧΧ με το 600. ΑΝ η έκδοση ήταν η 5.80 τότε 
θα αντικαθιστούσα το ΧΧΧ με το 580. Απλό! Στην δική μου περίπτωση το αρχείο που θα κατέβει είναι το 
“Oregonx50_WebUpdater__600.gcd” Αφού κατεβάσουμε το firmware πρέπει να κατεβάσουμε και το 
«σπαστήρι». Αυτό ονομάζεται FirmwarePatcher και θα το βρείτε στην σελίδα JNX Raster Maps, στο σημείο 
που αναφέρει την τεχνική αυτή (First Technique την ονομάζει εκεί). Όταν γράφεται το παρών η τρέχουσα 
έκδοση του «σπαστηριού» είναι η 2.13 και μπορεί κάποιος να την κατεβάσει από εδώ. Αφού το κατεβάσουμε 
το τρέχουμε και αφού αποδεχτούμε την αρχική του δήλωση θα έχουμε την παρακάτω εικόνα: 

http://whiter.brinkster.net/en/Versions.shtml
http://www.noeman.org/gsm/garmin-receivers-firmwares/205865-garmin-devices-software-versions-summaries.html
http://www.noeman.org/gsm/garmin-receivers-firmwares/205865-garmin-devices-software-versions-summaries.html
http://www.garmin.com/software/Oregonx50_WebUpdater__ΧΧΧ.gcd
http://whiter.brinkster.net/en/JNX.shtml
http://whiter.brinkster.net/FirmwarePatcher.asp
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Τσεκάρουμε το “Adjust firmware version number by” και στο πλαίσιο εισαγωγής στα δεξιά του επιλέγουμε 1 
(όπως στην εικόνα παραπάνω. Τώρα, πατάμε στο κουμπί “Browse” και επιλέγουμε το firmware που μόλις 
κατεβάσαμε. Το πρόγραμμα «σπάει» το firmware και θα έχουμε ένα αρχείο με ονομασία ίδια με του αρχείου 
που κατεβάσαμε αλλά με την επέκταση “_Patched” στο τέλος της ονομασίας ( στην δική μου περίπτωση 
“Oregonx50_WebUpdater__600_Patched.gcd”. Μετονομάζουμε το αρχείο αυτό σε “gupdate.gcd” και με την 
συσκευή μας συνδεδεμένη με το υπολογιστή το αντιγράφουμε στον φάκελο “Gamin” στην συσκευή μας 
(προσοχή: όχι στην κάρτα μνήμης). Αποσυνδέουμε την συσκευή μας και την ενεργοποιούμε. Τώρα το 
firmware της συσκευής μας είναι σπασμένο και στην σελίδα «Πληροφοριών» του γράφει “Patched Version 
x.x1” (στην περίπτωσή μου “Patched Version 6.01”). 

Τώρα, μπορούμε να βάλουμε όποιο αρχείο θέλουμε στον φάκελο “Garmin\BirdsEye” στην κάρτα 
μνήμης μας και θα την διαβάσει κανονικά, όπως θα διάβαζε τα κλειδωμένα αρχεία που στέλνονται από το 
BaseCamp. 

Υπ’ όψιν πως αν κυκλοφορήσει ένα νεώτερο firmware και αναβαθμίσετε την συσκευή σας τότε το 
«σπάσιμο» χάνεται και τα JNX αρχεία δεν είναι πια αναγνωρίσιμα από την συσκευή. Θα πρέπει να 
ξανακάνετε την διαδικασία του σπασίματος, κοιτάζοντας πάντα αν το «σπαστήρι» υποστηρίζει την συσκευή 
σας από την σελίδα που σας έδωσα παραπάνω. Θα χρειαστεί, ίσως, να κατεβάσετε μια νέα (ενημερωμένη) 
έκδοση του «σπαστηριού» αν τυχόν έχει κυκλοφορήσει. 

Με αυτό τον τρόπο έχουμε όλες τις πηγές εικόνων πλην του BirdsEye Service. 
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Δημιουργία Χαρτών 

Η κατασκευή είναι κοινή ουσιαστικά και για τα δύο είδη δημιουργίας αρχείων (JNX και KMZ, δηλαδή). 
Πρώτα , όμως, χρειαζόμαστε κάποιο λογισμικό. 

Λογισμικό 
1. TerraIncognita, εκδόσεως 2.21 και νεώτερη. Αυτό είναι ένα δωρεάν εργαλείο που είναι 

απαραίτητο. 
2. MapSplitter. Αυτό είναι ένα προαιρετικό εργαλείο που θα βοηθήσει, επίσης δωρεάν. 

Προετοιμασία 
Ανοίγουμε το TerraIncognita. Και από το μενού “Map Source” επιλέγουμε το επιθυμητό. Τα καλύτερα 

για την Ελλάδα είναι τα “maps.google.com” (Google), www.bing.com/maps (Bing), και “Ktimatologio S.A. 
orthophotograghs maps” (Το γνωστό μας Κτηματολόγιο). Για την δοκιμή μας θα επιλέξω κτηματολόγιο αφού 
έχει την καλύτερη ανάλυση για την περιοχή που έχω επιλέξει για την παρουσίαση αυτή, η οποία είναι η 
χερσόνησος των Μεθάνων που είναι μια περιοχή ευκρινής και ο καθένας μπορεί να την επιλέξει εύκολα, και 
αφ’ εταίρου είναι πολύ καλά χαρτογραφημένη στο www.OpenStreetMap.org , οπότε αν κάποιος την επιλέξει 
θα δει στην συσκευή του ένα πολύ όμορφο παράδειγμα. 

Στο TerraIncognita κάνοντας αριστερό κλικ κάνουμε μεγέθυνση (zoom-in) και με δεξί κλικ σμίκρυνση 
(zoom-out). Οπότε κάνοντας αριστερό κλικ διαδοχικά στην περιοχή των Μεθάνων ζουμάρουμε όσο πάει ώστε 
να έχουμε την χερσόνησο ολόκληρη μπροστά μας. Τώρα, από το μενού “Selection” επιλέγουμε “Rectangle 
selection” και πατώντας κάπου αριστερά και πάνω από την χερσόνησο σέρνουμε το ποντίκι, κρατώντας 
πατημένο το αριστερό πλήκτρο, ώσπου να επιλέξουμε όλη την χερσόνησο. Μόλις τελειώσουμε με την 
επιλογή θα έχουμε κάτι σαν την παρακάτω εικόνα. 

 

http://www.zubak.sk/TerraIncognita/
http://skouteris.wordpress.com/gps/mapsplitter/
http://www.bing.com/maps
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Από το μενού “Selection” επιλέγουμε πάλι “Rectangle selection” ώστε να βγούμε από την κατάσταση 
επιλογής. Τώρα μπορούμε να εξαγάγουμε την περιοχή αυτή είτε σε JNX είτε σε KMZ  αλλά τα αρχεία θα 
βγουν τεράστια και με πολλές εικόνες (το KMZ δεν θα φορτωθεί ολόκληρο, αλλά μόνον οι πρώτες εκατό 
εικόνες). Γι’ αυτό ή επιλέγουμε μικρότερη περιοχή (το ένα τέταρτο περίπου (σε KMZ θα είναι ακόμα μεγάλο) 
και αφού την εξαγάγουμε επιλέγουμε την ακριβώς διπλανή της, κ.ο.κ. Οπότε, εδώ θα χρησιμοποιήσουμε (αν, 
βεβαίως, θέλουμε) το δεύτερο εργαλείο, το MapSplitter. Πριν το τρέξουμε, στο TerraIncognita από το μενού 
“Selection” επιλέγουμε “Copy to clipboard”. Τρέχουμε το MapSplitter και πατάμε στο «Νέος χάρτης». Κατόπιν 
πατάμε στο «Εισαγωγή χάρτη από το Πρόχειρο». Αφήνουμε στις στήλες και στις σειρές την τιμή 2 (σε 
μεγαλύτερες περιοχές μπορούμε να τις αυξήσουμε αλλά για το παράδειγμά μας αρκεί). Πατάμε τώρα στο 
«Διαίρεση» και στην λίστα από κάτω εμφανίζονται τέσσερις σειρές εγγραφών όπως στην εικόνα. 

 

 

Εξαγωγή 
Πατάμε στον σύνδεσμο «Αντιγραφή» στην πρώτη σειρά και μεταφερόμαστε στο TerraIncognita και από 

το μενού “Selection” πατάμε “Paste from clipboard”. Η επιλογή που είχαμε έως τώρα εξαφανίζεται και 
επιλέγεται το πάνω αριστερά τέταρτο της προηγούμενη επιλογής. Επίσης με το κλικ στον σύνδεσμο 
«Αντιγραφή» στο MapSplitter τσεκαρίστηκε η επιλογή στην πρώτη σειρά. Μπορούμε τώρα να πατήσουμε στο 
κουμπί «Αποθήκευση» και να δώσουμε ένα όνομα (π.χ. Μέθανα) ώστε αν έχουμε μεγάλο χάρτη με πολλά 
κομμάτια (π.χ. ολόκληρο νομό) να μπορούμε να επαναφέρουμε τον χάρτη όποτε θέλουμε έχοντας 
τσεκαρισμένα τα κομμάτια που έχουμε κατεβάσει. Τώρα στο TerraIncognita θα έχουμε την παρακάτω εικόνα. 
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Στην επιλεγμένη περιοχή κάνουμε ζουμ πατώντας συνεχώς το αριστερό πλήκτρο μέσα της έως ότου 
έχουμε την μεγαλύτερη μεγέθυνση. Αν η οθόνη μαυρίσει, κάνουμε κλικ με το δεξί για να κάνουμε σμίκρυνση 
μια φορά. Στην μεγαλύτερη μεγέθυνση έχει κάποιο θέμα. Χρειάζεται ένα κλικ πίσω. Εναλλακτικά μπορούμε 
από το μενού “Zoom levels” να επιλέξουμε “0.25” (την προτελευταία τιμή). Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να 
ζουμάρει στη θάλασσα ή σε άσχετο σημείο (αναλόγως του κέντρου της οθόνης). Αυτό το ζουμ είναι 
σημαντικό διότι είναι το τελικό ζουν που θα εξαχθεί ο χάρτης. 

Από το μενού “File” επιλέγουμε “Save map” και “Garmin JNX map”. Στον διάλογο αποθήκευσης που θα 
εμφανιστεί γράφουμε “Methana1.jnx” (αγγλικοί χαρακτήρες για να εξαλείψουμε τυχόν σφάλματα 
ασυμβατότητας) και περιμένουμε. Αναλόγως του ζουμ και της ταχύτητας κατεβάσματος μπορεί να κάνει 
αρκετή ώρα. Αν ξαναεξαγάγετε την ίδια περιοχή θα κάνει γρηγορότερα διότι έχουν κρατηθεί οι εικόνες στην 
cache και δεν ξανακατεβαίνουν. Έχουμε τελειώσει με την κατασκευή αρχείου JNX και μπορούμε το βάλουμε 
στην κάρτα μνήμης της συσκευής μας στον φάκελο “ Garmin\BirdsEye”. 

Από το μενού “File” επιλέγουμε “Save map” και “Opengis kmz map”. Στον διάλογο αποθήκευσης που 
θα εμφανιστεί γράφουμε “Methana1.kmz”. Αυτή η διαδικασία θα μάς εξαγάγει έναν Custom χάρτη που 
πρέπει να τον τοποθετήσουμε στον φάκελο “Garmin\CustomMaps” στην κάρτα μνήμης της συσκευής μας. 

Τώρα, για να βγάλουμε το επόμενο πλακίδιο (διπλανό) επιλέγουμε χειροκίνητα την διπλανή περιοχή 
(αν δεν χρησιμοποιήσουμε το MapSplitter) ή στο MapSplitter πατάμε στον σύνδεσμο «Αντιγραφή» στην 
δεύτερη περιοχή και στο TerraIncognita από το μενού “Selection” πατάμε “Paste from clipboard” και την 
παραπάνω διαδικασία. Να θυμάστε να αποθηκεύεται τον χάρτη στον MapSplitter αν χρειαστεί να τον 
κλείσετε ώστε μα αποθηκευτούν τα τσεκαρισμένα πλακίδια ώστε να ξέρετε από πού θα ξεκινήσετε την 
επόμενη φορά. Απλώς κάθε φορά θα εισαγάγετε ένα όνομα για το αρχείο όπως το προηγούμενο με το 
αριθμητικό του αυξανόμενο κατά ένα (π.χ. Methana2.jnx. Methana3.jnx, Methana4.jnx, κτλ, όπως χρειάζεται). 
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Επιλογή στην συσκευή 

Για να επιλέξετε τους νέους σας χάρτες πηγαίνετε απλώς στις ρυθμίσεις χαρτών και τους επιλέγετε. Για 
τους Custom χάρτες (KMZ) η ονομασία είναι απλώς Custom Maps. Για τους BirdsEye χάρτες η ονομασία 
διαφέρει: 

1. Αν δεν έχετε σπάσει το λογισμικό και απλώς έχετε αγοράσει το BirdsEye η ονομασία είναι 
BirdsEye. 

2. Αν έχετε σπάσει το λογισμικό η ονομασία είναι TerraIncognita. 
3. Αν έχετε σπάσει τον χάρτη κι έχετε αγοράσει και το BirdsEye λογισμικό η ονομασία είναι 

TerraIncognita. Αν έχετε βάλει και χάρτες BirdsEye από το BaseCamp με την σωστή 
διαδικασία, τότε θα έχετε και χάρτες BirdsEye. Δείτε τις εικόνες παρακάτω. Είναι από το 
δικό μου Oregon 450 το οποίο το έχω σπάσει αλλά έχω και συνδρομή BirdsEye. 

  
Όπως βλέπετε έχω και BirdsEye και  
TerraIncognita. 

Οι ρυθμίσεις για το TerraIncognita 
είναι οι ίδιες όπως του BirdsEye. 
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Εικόνες 

Εδώ είναι μερικές εικόνες από τη δικιά μου συσκευή. 
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Όπως μπορείτε να δείτε η ποιότητα είναι πάρα πολύ καλή. Έχω αφήσει και τις ισοϋψείς 
ενεργοποιημένες ώστε να υπάρχει περισσότερη λεπτομέρεια στην εικόνα. 

 

 

Αναφορές 

JNX Raster Maps 

TerraIncognita 

 

 

Πληροφορίες 

Κατασκευή παρουσίασης: Νίκος Σκουτέρης 
E-Mail: nikosskouteris@hotmail.com 

 

Διαφήμιση 

Χάρτης τής Ελλάδος 

 

http://whiter.brinkster.net/en/JNX.shtml
http://www.zubak.sk/TerraIncognita/
http://skouteris.wordpress.com/gps/greecemap/
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