
  
 

  
 

Κατασκευή χαρτών για συσκευές Garmin 
 

1. Εισαγωγή 
 

Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε είναι τα: 

1. cGPSMapper, την free έκδοση (η personal κοστίζει 40$, ~28€). Απαραίτητο! 
2. Global Mapper, αξία 349$ (~ 250€) ή την δοκιμαστική έκδοση (δεν σώζει). Επιθυμητό, αλλά όχι 

απαραίτητο, θα καταλάβετε παρακάτω . Για αρχή, όμως, είναι απαραίτητο. 
3. GPSMapEdit, shareware. Απαραίτητο! 
4. SendMap20 (Pro SendMap20 rev 6.7 for Windows), ελεύθερο. Επιθυμητό. 
5. MapSetToolKit, ελεύθερο. Επιθυμητό. 
6. GMapTool, ελεύθερο. Προαιρετικό. 

 

2. Παρατηρήσεις 
 

Θα πρέπει να έχετε κατά νου πως σε όλες τις δοκιμές οι παραγόμενοι χάρτες θα πρέπει να μπαίνουν 
στην εξωτερική κάρτα μνήμης κι όχι στη μνήμη τής συσκευής διότι μπορεί να σας κολλήσει το μηχάνημα και 
θα πληρώσετε ΣΙΓΟΥΡΑ για επισκευή (δεν θα ισχύει η όποια εγγύηση). Γι’ αυτό αν δεν έχετε κάρτα μνήμης 
μην προχωρήσετε εκτός κι αν προμηθευτείτε μια. 

Αν κάνετε συνεχώς εγγραφή του νέου χάρτη στην μνήμη μέσω του GPS να έχετε υπ’ όψιν σας πως 
υπάρχει περίπτωση να γίνεται δήθεν αντιγραφή του αρχείου αλλά ουσιαστικά να μην γίνεται. Αυτό είναι 
ένα bug που μπορεί να συμβεί, ειδικά αν έχετε στην κάρτα μνήμης χάρτες με μεγάλα αρχεία. Γι’ αυτό, 
προτιμήστε να βγάζετε τη μνήμη από την συσκευή και να την συνδέετε με τον υπολογιστή με έναν card 
reader. Σ’ αυτήν την περίπτωση, όμως, βάζε-βγάζε μπορεί να κάνετε κάποια ζημιά στη θύρα μνήμης της 
συσκευής(υπάρχει ένα θέμα στα nuvi 37xx, δεν ξέρω για άλλους τύπους), οπότε πάλι πληρώνετε για 
επισκευή! Αν τύχει και σας συμβεί να μην μπορεί να γράψει το αρχείο, τότε πάρτε όλα τα υπόλοιπα αρχεία 
της μνήμης backup και φορμάρετέ την. 

Τέλος να αναφέρω πως καμιά ευθύνη δεν φέρω αν υπάρξει βλάβη στην συσκευή σας. Εσείς θα 
φταίτε και η ξεροκεφαλιά σας να με ακούσετε. Ειδικά στην περίπτωση που κάποιος θελήσει να την πετάξει 
από το παράθυρο (εμένα μου έτυχε) να σκεφτεί πως το κάνει με δικιά του ευθύνη. 

 

 

3. Λίγα λόγια για την διαδικασία 
 

Κάποιος hacker, Πολωνός στην εθνικότητα κατάφερε να «σπάσει» τη διαμόρφωση του αρχείου img 
των χαρτών της Garmin. Έφτιαξε και κάποια δικιά του διαμόρφωση πιο απλοϊκή ώστε να είναι κατανοητή 
από τον άνθρωπο . Ουσιαστικά είναι ένα απλό txt αρχείο κειμένου με κάποιες συνθήκες που διέπουν τα 

http://www.cgpsmapper.com/
http://www.globalmapper.com/
http://www.geopainting.com/en/
http://www.cgpsmapper.com/buy.htm
http://sites.google.com/site/cypherman1/
http://www.anpo.republika.pl/download.html
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διάφορα επιμέρους κομμάτια-στοιχεία του χάρτη. Τα αρχεία αυτά έχουν κατάληξη .mp και η διαμόρφωση 
αυτή αναφέρεται ως Polish format, λόγω του Πολωνού δημιουργού της.  

Θα προσπαθήσουμε, λοιπόν, ή με το πρόγραμμα Global Mapper ή με το χέρι (γι’ αυτό το πρόγραμμα 
αυτό δεν είναι υποχρεωτικό) να «γράψουμε» τους χάρτες μας σε Polish format και μετά να τους 
μετατρέψουμε στο επιθυμητό format (διαμόρφωση) img. Η διαδικασία αυτή είναι απλούστατη (αν 
αποφύγουμε κάποιες παγίδες) και πολύ γρήγορη. Αν επιθυμούμε να προσθέσουμε και χρώμα, ή κάποια 
άλλα καλούδια (θα τα δούμε αργότερα) τότε αρχίζει το πράμα και μπλέκει.  

Για να μην τα μπλέκουμε, λοιπόν, θα πάμε βήμα-βήμα κι αν κάποιος δεν μπορεί να προχωρήσει ή το 
συζητάμε ή το σταματάει εκεί. Να είστε σίγουροι, πάντως, πως όλοι σας θα φτιάξετε χάρτες. 

Πριν αρχίσουμε να αναφέρω πως θα χρησιμοποιήσουμε διάφορα αρχεία για να εισάγουμε τα 
δεδομένα μας στο Global Mapper. Αυτά τα αρχεία θα είναι των κάτωθι διαμορφώσεων: 

1. GPX eXchange (ἠ GPX XML): αρχεία με κατάληξη .gpx, που μπορούμε να τα κάνουμε εξαγωγή 
(export) από το MapSource ή το BaseCamp). 

2. Keyhole Markup Language: αρχεία μα κατάληξη .kml, που μπορούμε να τα κάνουμε εξαγωγή 
(export) από το Google Earth 

3. OziExplorer: αρχεία μα κατάληξη .wpt ή .plt, που μπορούμε να τα κάνουμε εξαγωγή (export) από το 
OziExplorer. 

Κάποια στιγμή θα φτιάξω κι ένα πρόγραμμα θα διαβάζει τα παραπάνω αρχεία και θα τα μεταφέρει 
σε αρχείο Polish, κι έτσι δεν θα έχουμε ανάγκη το Global Mapper.  Σίγουρα γι’ αυτό το τελευταίο θα αργήσω 
διότι τελευταία δεν μού μένει και πολύς χρόνος. Μάλλον από Σεπτέμβρη. 

 

4. Συμβάσεις 
 

Για λόγους ευκολίας και για να μην μπερδεύεστε σε αυτά που θα διαβάσετε παρακάτω,  θα πρέπει να 
δημιουργήσετε σε κάποιον δίσκο σας το σύστημα αρχείων που βλέπετε στον παρακάτω πίνακα (μαζί με 
επεξηγήσεις για τον καθένα). 

 

Δίσκος (C:, D:, E:, …) Όποιον δίσκο θέλετε. 
> Maps Ο κεντρικός μας φάκελος. 
> > Data Για όλα τα δεδομένα που θα εισάγουμε. 
> > Docs Εδώ μπαίνουν όλα τα pdf που θα κατεβάσετε. 
> > GlobalMapper Για τα project του Global Mapper. 
> > Img Εδώ θα εξαγάγουμε τους χάρτες. 
> > Polish Φάκελος για αποθήκευση των αρχείων Polish (.mp). 
> > Temp Φάκελος για προσωρινά αρχεία. 
> > Typ Φάκελος για τα αρχεία .typ (χρώματα, ονομασία χάρτη,…). 

 

Και τώρα είναι ώρα να κατεβάσετε τα αρχεία 01, 02, 03 και 04 και να αποθηκεύσετε στον φάκελο 
Docs (που βλέπετε στον πίνακα πιο πάνω). Είναι οδηγίες διάφορες σχετικά με το θέμα (στα αγγλικά) που 
μπορείτε να διαβάσετε. Για ένα, ειδικά, θα πούμε μερικά λόγια παρακάτω. 

http://cid-ce5b004c4d083c0c.office.live.com/self.aspx/GPS/cGPSmapper%5e_types.pdf
http://cid-ce5b004c4d083c0c.office.live.com/self.aspx/GPS/Type%5e_Format.pdf
http://cid-ce5b004c4d083c0c.office.live.com/self.aspx/GPS/GM8DocV2.pdf
http://cid-ce5b004c4d083c0c.office.live.com/self.aspx/GPS/Creating%20custom%20types%20to%20represent%20elevation%20data.pdf
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5. Πρόληψη λαθών 
 

Να έχετε υπ’ όψιν σας πως κάθε φορά που θα είσαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμά σας να 
κάνετε ένα backup το αρχείο που έχετε αποθηκευμένο, έτσι ώστε σε περίπτωση λάθους να γυρίσετε πίσω. 
Μπορείτε να κάνετε backup με τον εξής τρόπο: επιλέγετε το αρχείο και πατάτε τα πλήκτρα Control+C και 
αμέσως Control+V. Τα Windows δημιουργούν ένα αντίγραφο του αρχείου με ένα δικό τους 
προκαθορισμένο όνομα. Μετονομάζεται το αρχείο αυτό ως «01. XΧΧ», π.χ. το αντίγραφο του αρχείου 
Demo.mp το μετονομάζεται ως «01. Demo.mp». Έτσι θα έχετε μια ακολουθία διαφόρων αρχείων, και 
μπορείτε να βρείτε εύκολα το αρχείο που χρειάζεστε. 

Επίσης θα πρέπει να έχετε υπ’ όψιν σας πως θα κάνετε πολλές λάθη, τις περισσότερες από βιασύνη κι 
απροσεξία. Τα πιο συνηθισμένα είναι να γράφετε Ελληνικά σε σημεία που πρέπει να γράψετε μόνον 
αγγλικά, και ειδικά στο Global Mapper. To Ελληνικό χ στο πρόγραμμα αυτό μοιάζει με το αγγλικό x και αν 
γίνει αυτό, τότε το αντικείμενο που νομίζετε πως έχετε περιγράψει σωστά δεν χαρακτηρίζεται τελικά ως 
αυτό που επιθυμείτε και φυσικά δεν εμφανίζεται στο GPS.  

Σιγά-σιγά με κάθε βήμα θα σας επισημαίνω τα λάθη που μπορούν να γίνουν ώστε να είστε πιο 
προσεκτικοί. Πάντως αν ακολουθήσετε τα βήματα που ακολουθούν να είστε σίγουροι πως θα τα πάτε καλά. 

 

6. Ξεκίνημα  με το Global Mapper. 
 

Ανοίγουμε το Global Mapper. Κατ’ αρχάς θα φέρουμε κάποια δεδομένα μέσω internet, ώστε να 
βλέπουμε που «πατάμε» και να δουλέψουμε χωρίς αρχικά δεδομένα. Από το μενού «File» επιλέγουμε 
«Download Online Imaginary/Topo Terain Maps…» ή πατάμε το κουμπί στην εργαλειοθήκη ή το γαλάζιο 
κουμπί στο παράθυρό του (τα δύο τελευταία τα έχω επισημασμένα με κόκκινο στην εικόνα πιο κάτω. 

 

 

 

Σημείωση: πολλές φορές θα βλέπετε κενά στις σελίδες, όπως κανονικά θα υπήρχε εδώ αν δεν υπήρχε 
αυτή η σημείωση. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν ένθετες εικόνες που πολλές φορές δεν χωρούν 
ακριβώς στις σελίδες. Προτίμησα να τις βάλω κοντά στην διαδικασία που εξηγείται κι έχει σχέση με 
την εικόνα κι όχι παρακάτω για λόγους ευκολίας δικιάς σας. 
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Στο νέο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε στο πάνω-πάνω πλαίσιο «ASTER GDEM Worldwide 

Elevation Data (1.5᾿·arc·second Resolution (http://....)», αφού ξεδιπλώσουμε την επιλογή «TERRAIN DATA». 
Πιο κάτω επιλέγουμε «Specify Latitude/Longitude Bounds of Area» και στα σημεία West, North, East και 
South βάζουμε αντίστοιχα τις τιμές: 

West: 19° 20' 48.9120" E 

North: 41° 46' 55.3080" N 

East: 28° 24' 10.5120" E 

South: 34° 44' 51.6840" N 

 

Με αυτήν μας την κίνηση θα «φέρουμε» στο Global Mapper κάποια δεδομένα DEM (Digital Elevation 
Model) τα οποία περιέχουν πληροφορίες για το ύψος ή το βάθος κάποιας περιοχής, στην δική μας 
περίπτωση η Ελλάδα. Αυτό το κάνουμε για να έχουμε κάποιο σημείο αναφοράς ως προς την Ελλάδα, και 
δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά στο παρόν εγχειρίδιο. Θα μπορούσαμε να έχουμε και κάποιο 
άλλου είδους μοντέλου για αρχή, αλλά αυτό είναι το πιο γρήγορο, διότι καθώς θα μεγεθύνουμε το project 
μας νέα δεδομένα (πιο αναλυτικά) θα έρχονται συνέχεια. Με τις συντεταγμένες που χρησιμοποιήσαμε θα 
φέρουμε δεδομένα για όλην την Ελλάδα (εκτός του Καστελόριζου). 

Τώρα, λοιπόν, θα έχουμε μια εικόνα μπροστά μας όπως η παρακάτω. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_elevation_model
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Πατάμε στο κουμπί OK και περιμένουμε. Σε λίγο η οθόνη μας γίνεται κάπως έτσι: 
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Όπως βλέπετε στην εικόνα σε μένα εμφανίζει τις αποστάσεις σε km (χιλιόμετρα).Εσάς μπορεί να τα 
έχει σε μίλια. Για να το αλλάξετε από το μενού «Tools» πατήστε στην επιλογή «Configure». Στο νέο 
παράθυρο, στην καρτέλα «General», επιλέξτε όλες τις επιλογές που έχουν σχάση με μέτρα, όπως στην 
εικόνα παρακάτω, και πατήστε στο «Apply» και κατόπιν στο «OK». 

 
 

Τώρα θα βλέπετε τις αποστάσεις στο μετρικό σύστημα. 

Αποθηκεύστε το project αυτό πατώντας στο πατήστε «File» και «Save Workspace…» ή στο κουμπί με 

το εικονίδιο   ως «Template.gmw» στον φάκελο «E:\Maps\GlobalMapper» (όπου E: ο δίσκος σας, από 
δω και πέρα θα βλέπετε πολλές φορές στο E:, είναι ο δίσκος που έχω αποθηκευμένα τα δικά μου αρχεία. 
Εσείς είπαμε μπορείτε τα έχετε σε όποιον δίσκο θέλετε). Το αποθηκεύσαμε ως Template διότι μπορεί να το 
χρειαστείτε σε μελλοντικά project. Τώρα πατήστε «File» και «Save Workspace As..» και αποθηκεύστε ξανά 
το project ως «Demo.gmw». Αυτό θα είναι και το αρχείο που θα δουλέψουμε. Για να το φορτώσουμε στο 
επόμενο άνοιγμα του Global Mapper θα το ανοίξουμε από το μενού «File» και «Load Workspace…» 
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7. Δημιουργία δρόμου και μονοπατιού στο Global Mapper. 
 

Πατήστε τώρα στο κουμπί με την εικόνα  και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο επιλέξετε την 
περιοχή του Σχοινιά στον Μαραθώνα Αττικής (για τους αγεωγράφητους υπάρχει και η εικόνα παρακάτω 
που τους διευκολύνει να «βρουν» την περιοχή αυτή. 

 

Υπόδειξη: με τα κουμπιά μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση-σμίκρυνση, με το κουμπί  

μπορείτε να μετακινείστε και με το πλήκτρο  μπορείτε να εμφανίσετε πάλι όλην την περιοχή που 
επεξεργάζεστε, στο παράδειγμά μας όλην την Ελλάδα. 

Κινηθείτε έτσι ώστε να έχετε περίπου την παρακάτω εικόνα. 
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Τώρα, πατήστε στο κουμπί  και στο νέο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέγουμε «*** World 
Wide High-Res Imagery *** from Digital Globe (PREMIUM CONTECT)» αφού ξεδιπλώσετε την επιλογή «*** 
PREMIUM CONTENT ***» και ενεργοποιούμε την επιλογή «Current Screen Bounds» όπως στην εικόνα 
παρακάτω. Αυτό θα μας φέρει δεδομένα εικόνας μόνο για την περιοχή που έχουμε ορατή στον χάρτη. Αν 
σμικρύνουμε την ανάλυση για να έχουμε πάλι δεδομένα από όλην την περιοχή που βλέπουμε πρέπει να 
ξανακάνουμε το ίδιο. Πατάμε στο κουμπί OK. Θα μας βγάλει ένα νέα παράθυρο στο οποίο επιλέγουμε Free 
και πατάμε πάλι στο OK και σε λίγο θα έχουμε κι άλλο παράθυρο, επιλέγουμε και στα δύο 
«Automatically….” και πάλι το OK  και περιμένουμε (μην ανησυχείτε, θα πάρει κάποια ώρα, δεν κόλλησε…) 

 
 

Όταν τελειώσει, παίξτε με το ζουμ το πέρα-δώθε για  να έχετε την εικόνα πιο κάτω. Αυτή η διαδικασία 
τής «περιήγησης» είναι λίγο χρονοβόρα, ίσως, με αυτήν την διαφάνεια (layer) που ενεργοποιήσαμε μόλις 
τώρα, διότι παίρνουμε free (δωρεάν) δεδομένα που είναι επί πληρωμή, άρα μας δίνουν μικρό εύρος 
δικτύου (bandwidth). Επίσης θα προσέξατε και το λογότυπο τού Digital Globe. Αν πληρώσουμε μια 
συνδρομή, τα δεδομένα αυτά έρχονται ταχύτατα και χωρίς λογότυπο. Θα μπορούσαμε να επιλέξουμε μιαν 
άλλη πηγή αλλά αυτή έχει πιο καλή ανάλυση. Μπορείτε να «παίξετε» λίγο να δείτε ποια είναι η πιο 
κατάλληλη για σας. Για την ώρα, όμως, ας το αφήσουμε έτσι (επειδή μού αρέσει εμένα). 
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Τώρα ήρθε η ώρα να σχεδιάσουμε. Από το μενού «Tools» επιλέγουμε «Digitizer» ή πατάμε τα 
πλήκτρα Alt+D. Βγάνει κάποιο μήνυμα το διαβάζουμε τσεκάρουμε την μία και μόνο επιλογή (για να μην μας 
εμφανίσει ξανά το μήνυμα και πατάμε στο OK. Μια νέα μπάρα εμφανίζεται στην εργαλειοθήκη. Περάστε το 
δρομέα του ποντικιού πάνω από κάθε κουμπί, αφήνοντάς το για λίγο, για να πάρετε μια πρώτη ιδέα τι κάνει 

το κάθε ένα από αυτά. Για την ώρα μας ενδιαφέρει το κουμπί με την εικόνα  (Create New Line Feature 
(Vertex Mode). Με αυτό θα σχεδιάσουμε τον πρώτο μας δρόμο. Βλέπετε έναν δρόμο σχεδόν κάθετο στο 
μέσο της οθόνης; Ε, λοιπόν, ναι! Θα σχεδιάσουμε αυτόν! Κάντε αριστερά κλικ με το ποντίκι σας 
ακολουθώντας την διαδρομή του δρόμου εκτός από το τελευταίο σημείο. Αυτό θα πρέπει να είναι δεξί κλικ. 
Έτσι καταλαβαίνει το πρόγραμμα πότε τελειώνει κάποιος αυτό που φτιάχνει. Μετά το τελευταίο (δεξί 
επισημαίνω πάλι) κλικ σας θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο στο οποίο πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία του 
δρόμου. Γράφετε στο πεδίο «Name» την τιμή «Ενδιάμεσος Δρόμος» (με Ελληνικά). Στο πεδίο «Feature 
Type» επιλέξτε «Arterial Road». Δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία ο τύπος αυτός γιατί ΔΕΝ είναι αυτός που 
καθορίζει τον τύπο του δρόμου που θα εμφανίζεται στο GPS, αλλά μια άλλη τιμή που θα βάλουμε αμέσως 
τώρα. Πατήστε στο κουμπί «Add Attribute…» και στο νέο παραθυράκι βάλτε την τιμή «MP_TYPE» στο πεδίο 
«Attribute Name» και την τιμή «0x04» (ΠΡΟΣΟΧΗ στα αγγλικά ΚΑΙ στην ορθογραφία) στο πεδίο «Attribute 
Value» και πατήστε στο OK. Η ιδιότητα (attribute) MP_TYPE είναι αυτή που καθορίζει το τύπο του εκάστοτε 
στοιχείου σε ένα GPS Garmin. Στην δική μας περίπτωση η τιμή 0x04 αναφέρεται σε έναν τύπο δρόμου που 
ονομάζεται «Οδική αρτηρία» (για αυτούς τους ειδικούς τύπους θα μιλήσουμε αργότερα). Τώρα η εικόνα 
σας θα πρέπει να είναι όπως η εικόνα που παραθέτω παρακάτω. Προσέξτε να είναι ακριβώς έτσι, ιδιαίτερα 
η επισημασμένη μπλε γραμμή στην λίστα «Feature Attributes». 
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Πατήστε στο OK και θα έχετε μια εικόνα κάπως έτσι: 
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Αν το αποτέλεσμα δεν είναι ίδιο με την παράδειγμά μου μην σκάτε. Αφήστε το έτσι και το φτιάχνετε 
καλύτερα μετά. Βλέπετε το πρόγραμμα δεν έχει σε αυτήν τη φάση αναίρεση (Undo). 

 Σίγουρα σε σας η γραμμή δεν είναι πράσινη και όμορφη όπως η δική μου. Ζηλεύετε; Δεν θά ‘πρεπε 
για θα σας πω πως θα το κάνετε. Και βέβαια σίγουρα σας δείχνει κάποιους ηλίθιους (παλιο)χαρακτήρες 

στην θέση των Ελληνικών, ενώ εμένα μού το εμφανίζει σωστά. Πατήστε στο κουμπί .  Στο νέο 
παράθυρο, στην καρτέλα «Line Styles» στη λίστα «Line Types» επιλέξτε «Arterial Road» και πατώντας το 
κουμπί «Line Color» επιλέξτε το χρώμα της αρεσκείας σας. Δέστε και την εικόνα. 

 
 

Παίξτε και με το «Drawing Style» και το «Line Width». Τώρα. Στο πιο «σκληρό». Πατήστε στο «Select 
Font». Στο νέο παράθυρο στην επιλογή «Script» επιλέξτε «Ελληνική» (υπάρχει εικόνα σχετική αμέσως μετά). 
Πατήστε στο OK, μετά στο «Apply» και το OK. Και βουαλά: το κάναμε όπως γουστάρουμε. Μόνον μη 
χαίρεστε, γιατί αυτά τα χρώματα χρησιμοποιούνται μόνο στο Global Mapper. Για το GPS ρυθμίζονται από 
αλλού, πιο δύσκολα και πιο σπαραξικάρδια. Μπορεί να πιάσει αμέσως και μετά από κάποια αλλαγή να λες 
τι μ….ία έκανα και δεν παίζει… 
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Το κακό, όμως, είναι πως αυτές οι ρυθμίσεις που κάναμε μόλις τώρα είναι μόνο για τα στοιχεία 
«Arterial Road». Για όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που θα προσθέσουμε πρέπει να ξανακάνουμε την ίδια 
δουλειά, ειδικά για τις γραμματοσειρές αν θέλουμε να βλέπουμε σωστά τα Ελληνικά (μόνο για το Global 
Mapper ισχύει αυτό, επαναλαμβάνω). Για το GPS μια ρύθμιση χρειάζεται μόνο (κάπου αλλού) και βλέπουμε 
κανονικά Ελληνικά. 

Τώρα ήρθε η ώρα να φτιάξουμε μερικά μονοπάτια. Θα ακολουθήσουμε τα ίδια βήματα όπως και με 
τον δρόμο, πριν μόνο που για την τιμή «Feature Type» θα επιλέξουμε «Trail» και στο attribute MP_TYPE θα 
εισάγουμε «0x16» (προσοχή στα αγγλικά). Η τιμή 0x16 υποδηλώσει σε μια συσκευή Garmin πως το 
συγκεκριμένο γραμμή είναι μονοπάτι (trail). Σιγά-σιγά να φτιάξετε και όλα τα υπόλοιπα μονοπάτια που 
μπορείτε να δείτε στην περιοχή. Διάλεξα αυτήν την περιοχή διότι τα μονοπάτια είναι ουσιαστικά 
χωματόδρομοι, και φαίνονται από τις δορυφορικές φωτογραφίες καθαρά (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) και 
συνάμα περιέχει κι άλλα στοιχεία, όπως το κωπηλατοδρόμιο, το δασάκι, το πάρκιν και το ελικοδρόμιο τού 
κωλατοδρομίου, κ.α. 

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται το παράθυρο επεξεργασίας ενός μονοπατιού σαν οδηγός μην τυχόν 
και κάνετε καμιά (χμ!) βλακεία. 
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Να θυμάστε πως κάθε φορά που κάνετε ζουμ μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση μέχρι να φέρει το 
πρόγραμμα καινούργιες εικόνες. Δεν κολλάει. Καλού κακού, όμως, να αποθηκεύετε την εργασία σας συχνά. 
Αν επιλέξετε κάποιο εργαλείο για μετακίνηση ή ζουμ η εργαλειοθήκη Digitizer χάνετε και πρέπει να 
πατήσετε Alt+D για να την επαναφέρετε. Δείτε το δικό μου αποτέλεσμα έως τώρα. 
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Και πάλι να αναφέρω πως μπορείτε να αλλάξετε τα χρώματα και τις γραμματοσειρές. Τα ονόματα των 
μονοπατιών μπορείτε να τα αφήσετε και κενά, εκτός κι αν κάποιο έχει ονομασία ή είναι σημαντικό για σας. 

Όπως μπορείτε να δείτε εγώ έχω φτιάξει όσα μονοπάτια μπορούσα. Εσείς δεν είναι φυσικά 
απαραίτητο να τα φτιάξετε όλα αυτά, μόνο κανά-δυό για εκμάθηση. Εγώ έφτιαξα τόσα διότι ο 
συγκεκριμένος τόπος είναι ένας σημαντικός υδροβιότοπος πολύ κοντά στην Αθήνα (που το ολυμπιακό 
κωπηλατοδρόμιο χάλασε ένα μέρος του, αλλά και κάποια αρχαία όχι μεγάλης σημασίας για τους 
«ειδικούς»). Τις εποχές του φθινοπώρου και της άνοιξης γεμίζει από πουλιά (και τις άλλες εποχές έχει, 
βεβαίως) αλλά γίνεται κι ένας βάλτος και πρέπει έχεις μια αναφορά για να κινηθείς. 

Αν δεν έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα, κλείστε το project από το «File» και «Unload All…», ανοίξτε 
το «Template.gmw» αποθηκεύστε το ως «Demο.gmw» και αρχίστε πάλι. 

 

8. Δημιουργία πολυγώνου στο Global Mapper. 
 

Μετακινηθείτε στο Global Mapper ώστε να έχετε μια πλήρη εικόνα του κωπηλατοδρομίου (για τους 
άσχετους το κωπηλατοδρόμιο είναι αυτή η «λίμνη» με το μυστήριο μακρόστενο σχήμα). Αν δεν είστε σε 

κατάσταση Digitizer πατήστε Alt+D για να την ενεργοποιήσετε και κατόπιν πατήστε στο κουμπί . Τώρα 
έχετε το εργαλείο «Create New Area Feature». Τώρα, σχεδιάστε το περίγραμμα, κάνοντας κλικ γύρω γύρω-
γύρω στην λίμνη όπου χρειάζεται ώστε να έχουμε ένα σωστό σχέδιο με όσο το δυνατόν λιγότερα σημεία (τα 
πολλά σημεία «κουράζουν» το GPS στο σχεδιασμό). Μην ξεχάσετε να «κλείσετε» την λίμνη με δεξί κλικ, 
όπως γινόταν και με τις γραμμές. Όταν τελειώσετε θα ανοίξει πάλι το παράθυρο «Modify Feature Info» στο 
οποίο θα πρέπει να εισάγετε τώρα τις ιδιότητες του πολυγώνου σας. Κι αυτές θα είναι οι εξής: 
Κωπηλατοδρόμιο (Ελληνικά) για το «Name», «Lake, < 0.5 sq. mi» για το «Feature Type» (δεν μας ενδιαφέρει 
και τόσο), και στο MP_TYPE την τιμή 0x41 (στα αγγλικά), όπου το 0x41 συμβολίζει μια μικρή λίμνη στις 
συσκευές Garmin. Όπως βλέπετε το MP_TYPE και την εκάστοτε τιμή του τα χρωματίζω κόκκινα και τα 
γράφω με έντονους χαρακτήρες διότι είναι πολύ σημαντικά. Είναι αυτά που προσδιορίζουν το είδος του 
αντικειμένου που περιγράφουν. Προσοχή, λοιπόν, στη ακριβή ορθογραφία και στην εναλλαγή αγγλικών-
ελληνικών. Στη επόμενη εικόνα βλέπετε ακριβώς τις τιμές που έβαλα εγώ, και θα πρέπει να είναι και η δική 
σας εκδοχή ίδια.  
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Πατάμε, λοιπόν, στο OK. Και τώρα έχουμε την παρακάτω εικόνα. Είπαμε, τα χρώματα και την 
γραμματοσειρά μπορείτε να αλλάξετε όπως στις γραμμές πιο πάνω αλλά επιλέγοντας τώρα την καρτέλα 
«Area Types» και την επιλογή «Lake, < 0.5 sq. mi» στην λίστα «Area Type». 

 



Κατασκευή χαρτών για συσκευές Garmin 
 

Σ ε λ ί δ α  | 16 

9. Δημιουργία σημείων (POI) στο Global Mapper 
 

Τώρα πάμε στο εύκολο κομμάτι. Αν δεν είμαστε ήδη σε κατάσταση Digitizer μπαίνουμε πατώντας 

Alt+D. Πατάμε στο κουμπί  και κάνουμε κλικ στο σημείο που ενώνεται ο δρόμος όταν εισερχόμαστε 
από κάτω με το πρώτο μονοπάτι. Και εισάγουμε το «Name» «Χώρος Στάθμευσης», το «Feature Type» το 
αφήνουμε ως «Unknown Point Type» (δεν υπάρχει κάποια τιμή που να προσδιορίζει τον χώρο στάθμευσης 
κι επειδή δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το αφήνουμε άγνωστο) και στο MP_TYPE βάζουμε την τιμή 0x2f0b 
(αυτή η τιμή αναφέρεται σε ένα σημείο με τιμή «Στάθμευση»). Θα πρέπει να έχουμε ένα παράθυρο σαν την 
εικόνα παρακάτω. Πατάμε στο OK. 

 
 

Φτιάχνουμε ένα δεύτερο σημείο ακριβώς κάτω από το κωπηλατοδρόμιο (υπάρχει ένα πάρκιν εκεί) 
και βάζουμε τις τιμές «Πάρκιν» για το «Name», «Unknown Point Type» για το «Feature Type  (δεν υπάρχει 
κάποια τιμή που να προσδιορίζει  το πάρκιν κι επειδή δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το αφήνουμε άγνωστο) 
και στο MP_TYPE βάζουμε την τιμή 0x4d00 (αυτή η τιμή αναφέρεται σε ένα σημείο με τιμή «Πάρκιν»). 

Φτιάχνουμε ένα τρίτο σημείο ακριβώς κάτω από το κωπηλατοδρόμιο και πιο αριστερά από το πάρκιν 
(υπάρχει ένα ελικοδρόμιο εκεί) και βάζουμε τις τιμές «Ελικοδρόμιο» για το «Name», «Unknown Point Type» 
για το «Feature Type  (δεν υπάρχει κάποια τιμή που να προσδιορίζει  το ελικοδρόμιο κι επειδή δεν μας 
ενδιαφέρει ιδιαίτερα το αφήνουμε άγνωστο) και στο MP_TYPE βάζουμε την τιμή 0x5904 (αυτή η τιμή 
αναφέρεται σε ένα σημείο με τιμή «Ελικοδρόμιο»). 
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Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε κι άλλα σημεία όπως χώρους πικνίκ, παρατηρητήρια για πουλιά, 
σημεία με νερό και άλλα, αλλά για την ώρα αυτά αρκούν. 

Τώρα έχουμε μια εικόνα σαν την παρακάτω. 

 
 

Είπαμε τα χρώματα και τις γραμματοσειρές τα φτιάχνεται μόνοι σας. Αυτή την φορά δεν σας βοηθάω. 

Ως εδώ καλά. Έχετε μάθει αρκετά για την δημιουργία αντικειμένων. Πάμε τώρα να πάρουμε μια 
διαφορετική γεύση από το Global Mapper. 

10. Διόρθωση και ταξινόμηση αντικειμένων στο Global Mapper. 
 

Τώρα πια δεν χρειαζόμαστε την διαφάνεια (Layer) τού DigitalGlobe και πρέπει να την αποκρύψουμε, 
γιατί καθυστερεί στις μετακινήσεις μας στο χάρτη. Πάμε το μενού «Tools» και «Control Center» ή πατάμε τα 
πλήκτρα Alt-C. Στο νέο παράθυρο βλέπουμε όλες τις διαφάνειες που έχουμε φορτώσει (Overlays τα λέει 
εδώ). Κάνοντας δεξί κλικ σε κάποιο από αυτά και πατώντας την επιλογή «Edit the Selected Layer’s 
Description» μπορούμε να τα μετονομάσουμε. Ας απενεργοποιήσουμε την επιλογή στα αριστερά τους 
μπορούμε να τα κρύψουμε. Σας συνιστώ να τα έχετε όλα κρυμμένα, εκτός από το GDEM, πριν κάνετε 
εξαγωγή το χάρτη για να έχει το πρόγραμμα όσο το δυνατόν λιγότερη μνήμη φορτωμένη για την αποφυγή 
λαθών. Τώρα που έχετε λίγα δεδομένα δεν τρέχει κάστανο. Αν όμως γεμίσετε δεδομένα τότε μπορεί να 
παρουσιαστεί πρόβλημα. Μετονομάστε, λοιπόν, τις διαφάνειες όπως εσείς νομίζετε (βάζοντας, όμως, και 
μια ένδειξη για το τι είναι το καθένα) και κρύψτε την DigitalGlobe απενεργοποιώντας την. Στην πρώτη 
εικόνα παρακάτω βλέπετε το δικό μου «Control Center» και στην δεύτερη την εμφάνιση του προγράμματος 
μετά την απόκρυψη του DigitalGlobe). 
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Πατήστε στο κουμπί  και κατόπιν στο δρόμο. Ανοίγει ένα νέο παράθυρο με την περίληψη του 
δρόμου. Από το υπάρχει το κουμπί «Edit…» και το κουμπί «Delete…», Τα υπόλοιπα δεν τα αναφέρω, δεν 
μας είναι χρήσιμα (στο παρόν θέμα) ούτως ή άλλως. Πατήστε στο «Delete…». Βγαίνει ένα μήνυμα. Διαβάστε 
το προσεκτικά και πατήστε στο OK. Στο προηγούμενο παράθυρο το «Delete…» γίνεται «Undelete» κι αν το 
πατήσετε ο δρόμος επανέρχεται. Μην το πατήσετε, όμως, αλλά κλείστε το παράθυρο. Ο δρόμος φαίνεται 

ακόμη, μα αν κάνετε κλικ κάπου αλλού εξαφανίζεται. Που είναι ο δρόμος, οέο; Πατήστε στο κουμπί και 
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στην καρτέλα «Vector Display» στην λίστα κάτω-κάτω ενεργοποιείστε την επιλογή «Render Deleted 
Features» (εικόνα παρακάτω), πατήστε στο «Apply» και κατόπιν στο OK. 

 
 

Ο δρόμος τώρα εμφανίζεται αλλά σε άλλο χρώμα. Πατήστε στο κουμπί  και στο παράθυρο που 
εμφανίζεται πατήστε στο «Undelete». Ο δρόμος ξαναγίνεται πράσινος ἠ όπως αλλοιώς το βλέπατε πριν. 

Πατήστε τώρα στο κουμπί «Edit…». Εμφανίζεται ένα γνώριμό μας παράθυρο απ’ τα παλιά, όταν 
φτιάχναμε τον δρόμο. Στο πλαίσιο αναδυόμενης λίστας «Feature Layer» επιλέξτε «<Create New Layer for 
Feature» και πατήστε στο OK. Στο παράθυρο που ανοίγει γράψτε «Σχοινιάς» και πατήστε στο OK. Κλείστε 
και το προηγούμενο παράθυρο. Πατήστε Alt-C. Βλέπετε μια νέα διαφάνεια με το όνομα «Σχοινιάς». Αυτό 
είναι χρήσιμο αν μεγαλώσετε το project και με άλλες περιοχές. Μπορούμε να τα βάλουμε όλα μαζικά εκεί; 

Βεβαίως! Κλείστε το παράθυρο που βλέπετε και πατήστε στο κουμπί . Ανοίγει ένα νέο παράθυρο το 
οποίο περιέχει μια λίστα με όλα τα αντικείμενα του project μας. Πατήστε στο κουμπί «Select All», και 
κατόπιν στο κουμπί «Edit Selected». Ένα μήνυμα σας εμφανίζεται, διαβάστε το και πατήστε στο OK. Θα σας 
βγουν διαδοχικά τρία παράθυρα, ένα για κάθε τύπο αντικειμένου που έχετε επιλέξει. Σε κάθε ένα από αυτά 
στο πλαίσιο αναδυόμενης λίστας «Feature Layer» επιλέξτε «Σχοινιάς» και πατήστε στο OK. Αποθηκεύστε το 
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Project (σημαντικό). Τώρα πατήστε Alt-C. Στο παράθυρο «Control Center» επιλέξτε το «User Created 
Features» και πατήστε στο «Close Overlay». Στο παράθυρο που εμφανίζεται διαβάστε τι λέει και πατήστε 
«Yes». Τώρα έχετε μόνον τα δεδομένα που χρειάζεστε και τίποτα παραπάνω. Αποθηκεύστε την εργασία σας 
και πάρτε ένα backup μετονομάζοντας το αρχείο αντιγράφου ως «01. Demo.gmw». 

Τελειώσαμε με την κατασκευή του χάρτη στο Global Mapper. 

 

11. Εξαγωγή του χάρτη. 
 

Από το μενού «File» επιλέγουμε «Export Vector Format…». Ανοίγει ένα νέο παράθυρο που μας ρωτά 
για τον τύπο της διαμόρφωσης (format) που θέλουμε. Επιλέξτε «Polish MP (cGPSMapper) File» και πατήστε 
στο OK. Στο παράθυρο «Polish MP Export Options» εισάγουμε τα παρακάτω στοιχεία ανά πεδίο: 

Map Name Demo Map v0.1 

Copyright Το όνομά σας 

Image ID 888 

Map Detail More 

Use Template MP File for map Settings Απενεργοποιημένο 

Create as Marine Map Απενεργοποιημένο 

Make All Point Features Searchable Ενεργοποιημένο 

Create Transparent Map Ενεργοποιημένο 

 

Από όλα αυτά το 888 είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το λεγόμενο «Family ID» ή FID του χάρτη που 
πρέπει να είναι μοναδικό σε μία συσκευή GPS. Το 888 είναι μια κοινή αποδοχή για δοκιμαστικούς χάρτες 
που δεν την χρησιμοποιεί κανείς παρά μόνον για δοκιμές. Έτσι είναι ασφαλές να το χρησιμοποιήσετε. Αν, 
όμως, αποφασίσετε να δώσετε το χάρτη σε κάποιον άλλο τότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάποιον άλλο 
αριθμό με την προϋπόθεση, βεβαίως, πως δεν χρησιμοποιείται. Μπορείτε να βρείτε εδώ όλα τα FID που 
χρησιμοποιούνται και να διαλέξετε κάποιο άλλο. Προσοχή, όμως, ΜΗΝ χρησιμοποιήστε το 5465 γιατί το 
έχω καβατζώσει εγώ. Προτείνω μάλιστα να δημιουργήσουμε ένα νήμα στο NaviUsers και να καβατζώσει ο 
καθείς το δικό του. Τα υπόλοιπα είναι νομίζω κατανοητά και δεν χρειάζονται παραπάνω ερμηνεία. Τώρα 
λογικά θα έχετε μια οθόνη κάπως έτσι: 

http://www.noeman.org/gsm/garmin-tutorials/48040-all-garmin-maps-mapids.html
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Πατήστε στο OK και αποθηκεύστε τον «χάρτη» ως «E:\Maps\Polish\Demo.mp».  

 

12. Το GPSMapEdit 
 

Τώρα τρέξτε το GPSMapEdit και ανοίξτε το αρχείο mp που μόλις κάνατε export από το Global Mapper. 
Μπορείτε να δείτε τα αντικείμενα που εισάγατε στο Global Mapper στο GPSMapEdit. Όλα είναι όμορφα και 
κατανοητά και με την σωστή ένδειξη, χρώμα, μέγεθος και εικονίδιο (όπου χρησιμοποιείται). Θα έχετε, 
λοιπόν, μια εικόνα σαν την παρακάτω: 
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Μόνο που υπάρχουν κάποια λάθη που δεν είναι ορατά. Πατήστε στο κουμπί  και το παράθυρο 
που εμφανίζεται βλέπουμε δύο λάθη στην καρτέλα «Header». Το «Elevation Units» είναι ρυθμισμένο σε 
«Feet» και πρέπει να το αλλάξουμε σε «Meters» και το «Code page» σε «1252 (ANSI – Λατινική I)» που 
πρέπει να το αλλάξουμε σε «1253 (ANSI –Ελληνική)». Μπορείτε να περιηγηθείτε και στις άλλες καρτέλες για 
να δείτε τις υπόλοιπες πληροφορίες, όμως, δεν χρειάζεται να κάνετε καμιά άλλη αλλαγή. Σιγουρευτείτε 
μόνο στην καρτέλα «cGpsMapper» το πεδίο «Map is transparent» να είναι επιλεγμένη η τιμή «Y – 
Transparent map without background object». Αν όχι, διορθώστε το. 

Δηλαδή, κάθε φορά που θα εξαγάγουμε κάποιο χάρτη από το Global Mapper θα πρέπει να κάνουμε 
αυτές τις διορθώσεις; Όχι, γιατί υπάρχει ένα μικρό τρυκ. Κατ’ αρχάς κλείστε το Global Mapper. Δεύτερον, 
σιγουρευτείτε πως στο GPSMapEdit οι προηγούμενες επιλογές που ανέφερα είναι σωστές (όπως φαίνονται 
στις δύο παρακάτω εικόνες), εισαγάγετε το όνομά σας (στα αγγλικά) στο πεδίο «Copyright information» και 
κατόπιν πατήστε στο «Apply» και αμέσως μετά στο OK. Τώρα αποθηκεύστε τον χάρτη στο GPSMapEdit και 
κλείστε το. 
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Πάμε τον φάκελο «E:\Maps\Polish» και αντιγράφουμε το αρχείο «Demo.mp» ως «Template.mp». 
Ανοίγουμε το Σημειωματάριο (Νotepad κατ’ άλλους) και ανοίγουμε το «Template.mp». Βλέπουμε κάτι σαν 
το παρακάτω: 

; Generated by GPSMapEdit 1.0.66.7 
 
[IMG ID] 
CodePage=1253 
LblCoding=9 
ID=00000888 
Name=Demo Map v0.1 
Elevation=M 
Preprocess=F 
TreSize=511 
TreMargin=0.00000 
RgnLimit=127 
Transparent=Y 
POIIndex=Y 
Copyright=Nikos Skouteris 
Marine=N 
Levels=4 
Level0=24 
Level1=22 
Level2=20 
Level3=18 
Zoom0=1 
Zoom1=2 
Zoom2=3 
Zoom3=4 
[END-IMG ID] 
 
[POI] 
Type=0x5904 
…………… 

 

Σβήνουμε την πρώτη γραμμή και όλα τα υπόλοιπα μετά το [END-IMG ID]. Δηλαδή θα έχουμε 
μόνον αυτά που υπάρχουν μεταξύ [END-IMG ID] και[END-IMG ID]. Αποθηκεύουμε το template 
αυτό και κλείνουμε το Σημειωματάριο. Τώρα τρέχουμε το Global Mapper και ανοίγουμε το «Demo.gmw». 
Κάνουμε εξαγωγή τον χάρτη όπως περιγράφτηκε παραπάνω (κεφάλαιο 11), όμως πριν πατήσουμε το OK για 
την εξαγωγή κάνουμε τα εξής: 

Ενεργοποιούμε την επιλογή «Use Template MP file for Map Settings» και πατώντας το κουμπί «Select 
File…» επιλέγουμε το «Template.mp» που μόλις αποθηκεύσαμε με το Σημειωματάριο. Ενεργοποιούμε 
επίσης την επιλογή «Copy Entire Contents of Template File». Δείτε και την εικόνα παρακάτω. Τώρα πατάμε 
στο κουμπί OK, «και αποθηκεύουμε τον χάρτη πάλι ως «Demo.mp». 
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Αν τώρα ανοίξουμε το «Demo.mp» με το GPSMapEdit, θα δούμε πως όλες οι ρυθμίσεις είναι σωστές. 

 

13. Εξαγωγή χάρτη σε μορφή img από το GPSMapEdit. 
 

Στο GPSMapEdit, τώρα, πάμε στο μενού «File», στο υπομενού «Export» κι επιλέγουμε «Garmin IMG / 
cgpsmapper.exe». Κατ’ αρχάς μας ζητείται το αρχείο στο οποίο θα κάνουμε εξαγωγή τον χάρτη. Επιλέξτε 
«E:\Maps\Img\Demo.img». Κατόπιν εμφανίζεται ένα παράθυρο που απαιτεί την διαδρομή (path) προς το 
cGPSMapper. Κανονικά πρέπει το έχετε εγκαταστήσει (αν όχι, κάντε το, διότι χωρίς αυτό χάρτης δεν γίνεται) 
στο «C:\Program Files\cGPSmapper\cgpsmapper.exe» (για 64μπιτα λειτουργικά «C:\Program Files 
(x86)\cGPSmapper\cgpsmapper.exe») που πρέπει να διαλέξετε πατώντας το κουμπί «…» δεξιά πάνω. 
Πατήστε στο κουμπί «Run» περιμένετε λίγο και πατήστε στο κουμπί ΟΚ για να κλείσετε το μήνυμα και στο 
κουμπί «Close» για να κλείσετε το παράθυρο.  Μόλις φτιάξατε τον πρώτο σας χάρτη. Δεν ήταν και δύσκολο. 
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Τώρα περάστε τον στην κάρτα μνήμης που χρησιμοποιείτε στην συσκευή σας, βάλτε την στην συσκευή και 
ανοίξτε την. ΠΡΟΣΟΧΗ: μόνον στην κάρτα μνήμης κι όχι στην συσκευή. Αν δεν έχετε κάρτα μνήμης ΜΗΝ 
δοκιμάσετε τον χάρτη. 

Δείτε τις πιο κάτω εικόνες από την δική μου συσκευή: 
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Στην τελευταία εικόνα βλέπετε πως η συσκευή την αναγνωρίσει ως «cgpsmapper version0100d Demo 
Map v0.1» και όχι σαν το πιο κάτω χάρτη που είναι ένας δικός μου και το βλέπει όπως εγώ ήθελα. Πώς θα 
το διορθώσουμε αυτό; Θα το δούμε λίγο πιο κάτω, όπως σιγά-σιγά θα φτιάξουμε και τα χρώματα όπως 
θέλουμε εμείς. Επίσης μπορείτε να δείτε πως αυτός ο Santosan έχει βάλει το χέρι του κι εδώ. 
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14. Παραμετροποιήσεις του χάρτη 
 

Εκτελούμε το πρόγραμμα SendMap20. Στα πεδία «Region name» και «Mapset name» βάζουμε τις 
τιμές «Demo Map» και «Demo Map v0.1» αντίστοιχα. Τώρα πατάμε στο κουμπί «Add maps» κι επιλέγουμε 
τον χάρτη «E:\Maps\Img\Demo.img». Τέλος πατάμε στο κουμπί «Create GMAPSUPP.IMG» και 
αποθηκεύουμε τον χάρτη ως «E:\Maps\Img\DemoMap.img» κι όχι ως GMAPSUPP.IMG που μας προτείνει. 
Στην κάρτα μνήμης σβήνουμε το «παλιό» Demo.img και γράφουμε τον νέο DemoMap.img. Ενεργοποιούμε 
το GPS και παίρνουμε την παρακάτω εικόνα: 

 
 

Και νά ‘μαστε, έχουμε το όνομα όπως ακριβώς το θέλαμε. Εδώ τον δικό μου τον έχω αφαιρέσει για 
λόγους ευκολίας. 

Ήρθε όμως η ώρα να «χρωματίσουμε» λίγο την εμφάνιση του χάρτη μας. Αυτό είναι λίγο επώδυνο, 
γιατί δεν δουλεύει πάντα και ακόμα δεν έχω καταλάβει το γιατί. Επεξηγώντας τα βήματα θα σας λέω και τις 
πιθανές παγίδες, στραβοπατήματα ή κάποια «κόλπα» που νομίζω πως εξαλείφουν αυτές τις 
«δυσλειτουργίες».  

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να έχουμε χρόνο και υπομονή, γι’ αυτό αν δεν έχετε τίποτα από τα δύο, 
αφήστε το για κάποια άλλη φορά. 

Ανοίγουμε, λοιπόν, το σημειωματάριο και γράφουμε τις κάτωθι γραμμούλες: 

[_drawOrder] 
Type=0x41,7 
[end] 

Σας φαίνονται κορακίστικα; Δεν είναι. Θα γράψουμε ένα αρχείο ρυθμίσεων και θα εισάγουμε κάποιες 
σταθερές που το σύστημα του Garmin τα βλέπει ως ρυθμίσεις. Στην πρώτη γραμμή ανοίγουμε έναν τομέα 
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(section) ρυθμίσεων και στην τελευταία το κλείνουμε. Να θυμάστε όταν αρχίζετε κάποιον τομέα να τον 
κλείνεται πάντα με το [end]. Κάθε τομέας όταν δηλώνεται πρέπει να εσωκλείεται ανάμεσα σε [ και ]. Ο 
τομέας ρυθμίσεων _draworder περιέχει ρυθμίσεις για την σειρά που θα σχεδιάζονται τα πολύγωνα και 
μόνον τα πολύγωνα. Αν δεν δηλώσουμε σειρά σχεδιασμού είναι πιθανό να μην τα βλέπουμε γιατί η 
συσκευή θα έχει σχεδιάσει κάτι από πάνω. Στην δική μας περίπτωση δηλώσαμε μόνον έναν τύπο 
πολυγώνου, αυτόν με τον κωδικό 0x41. Αν θυμάστε αυτός ο κωδικός αντιστοιχεί στην μικρή λίμνη. Το επτά 
(7) μετά το κόμμα σημαίνει πως κάθε μικρή λίμνη θα πρέπει να σχεδιάζεται προτελευταία. Οι τιμές που 
μπορεί να πάρει η σειρά σχεδιασμού είναι οι τιμές από το ένα (1) έως και το οκτώ (8). Αυτό σημαίνει πως 
θα σχεδιαστούν πρώτα όλα τα πολύφωνα που έχουν τιμή ένα, μετά αυτά με τιμή δύο και τελευταία αυτά με 
το οκτώ. Άρα, όσο πιο μεγάλη τιμή του σώσουμε τόσο αργότερα θα σχεδιαστεί και θα καλύψει τα υπόλοιπα 
που θα έχουν σχεδιαστεί ήδη. 

Συνεχίζουμε με τις γραμμούλες μας, και γράφουμε το παρακάτω αφού αφήσουμε μια γραμμούλα 
κενή για λόγους ομορφιάς (και να το ξεχωρίζουμε): 

[_line] 
Type=0x4 
LineWidth=5 
BorderWidth=1 
xpm="0 0 4 0" 
"1 c #20c818" 
"2 c #309838" 
"3 c #309838" 
"4 c #20c818" 
String1=0x00,Road  
String2=0x04,Road   
String3=0x17,Δρόμος 
[end] 

Ώπα, ρε μεγάλε, τι είπες τώρα; Όπως, ίσως κάποιοι αν όχι όλοι, καταλάβατε, η πρώτη γραμμή ανοίγει 
έναν τομέα ρυθμίσεων για κάποια γραμμή και η τελευταία τον κλείνει. Και ποια είναι αυτή η γραμμή; Μα 
φυσικά ο δρόμος που σχεδιάσαμε πιο πάνω, θυμάστε; Το δηλώνει η δεύτερη γραμμή που θέτουμε την 
ιδιότητα Type σε 0x4, που αντιστοιχεί στον πιο πάνω δρόμο. Άρα σε αυτόν τον τομέα ρυθμίσεων 
αναφερόμαστε μόνον σε αυτόν τον τύπο δρόμου. Η τιμή LineWidth δηλώνει πόσο χοντρή θα σχεδιαστεί, 
στην περίπτωσή μας πέντε (5) εικονοστοιχεία (pixel). Το BorderWidth δηλώνει αν η γραμμή θα έχει 
περίγραμμα και αν ναι πόσο χοντρό θα είναι. Αν του δώσουμε μια τιμή μηδέν (0) δεν θα έχει περίγραμμα 
ενώ μια άλλη τιμή δηλώνει με πόσα εικονοστοιχεία θα σχεδιαστεί, στην δική μας περίπτωση με ένα που 
είναι και το ελάχιστο που μπορεί να πάρει, άρα ένα πολύ λεπτό περίγραμμα. Οι αμέσως πέντε (5) επόμενες 
γραμμές καθορίζουν τον χρωματισμό ή και το σχέδιο (αμ, πώς) που θα σχεδιαστεί. Το xmp είναι ένα είδος 
εικόνας. Θα την καταλάβετε στο δεύτερο παράδειγμα γραμμής. Πο δύο πρώτες τιμές που δίνουμε στην 
ιδιότητα xmp είναι μηδέν (0) γιατί σε αυτήν την περίπτωση δεν σχεδιάζουμε εικόνα αλλά απλώς δίνουμε 
χρώματα. Το τέσσερα (4) μετά δηλώνει πως θα χρησιμοποιήσουμε τέσσερα χρώματα (όπως θα περιγράψω 
αμέσως μετά) και για το τελευταίο μηδέν (0) δεν έχω καταλάβει ακόμα. Οι τέσσερις γραμμές που 
ακολουθούν περιγράφουν τα τέσσερα χρώματα τής περιγραφόμενης γραμμής. Το πρώτο εκφράζει το 
περίγραμμα της γραμμής για την ημέρα και το δεύτερο το εσωτερικό χρώμα της γραμμής για την ημέρα. Το 
δεύτερο εκφράζει το περίγραμμα της γραμμής για την νύχτα και το τέταρτο το εσωτερικό χρώμα της 
γραμμής για την νύχτα. Αυτό είναι ναι εσωτερική παραδοχή στην φιλοσοφία τής Garmin για τον σχεδιασμό 
γραμμών. Συνεπώς, στην δική μας περίπτωση δίνουμε δυό χρώματα (περίγραμμα-εσωτερικό) για την ημέρα 
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και δυό χρώματα (περίγραμμα-εσωτερικό) για την νύχτα. Πιο κάτω θα δείτε και εικόνες με τα χρώματα 
αυτά. Άρα, το 1,2,3,4 στην αρχή κάθε γραμμής χρωμάτων συμβολίζουν την αντιστοιχία [ημερήσιο χρώμα 
περιγράμματος], [ημερήσιο χρώμα γεμίσματος], [νυχτερινό χρώμα περιγράμματος], [ημερήσιο χρώμα 
γεμίσματος]. Το c μετά αναφέρεται πως ακολουθεί χρώμα και μετά το χρώμα σε μορφή html. Το χρώμα 
αυτό αρχίζει με ένα # και μετά ακολουθούν τα τρία βασικά χρώματα (κόκκινο, πράσινο, μπλε – red, green 
blue [RGB]) σε δεκαεξαδική μορφή ανά δύο (περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο. Το κακό είναι 
πως η Garmin ΔΕΝ χρησιμοποιεί όλην την παλέτα των χρωμάτων αυτών (256 x 256 x 256 = 16.777.216), 
αλλά κάποια από αυτά, προφανώς για συμβατότητα με παλαιότερες συσκευές. Αν βάλετε κάποιο χρώμα 
που τελικά δείχνει μαύρο, τότε το χρώμα αυτό ακατάλληλο. Πιο κάτω θα σας δείξω έναν τρόπο για να είστε 
σίγουροι. 

Οι τρεις τελευταίες γραμμές δίνουν στη γραμμή μας (αυτές μπορούν να είναι σε κάθε είδος 
αντικειμένου) την περιγραφή του αντικειμένου σε διαφορετικές γλώσσες. Το 0x00 αντιστοιχεί στην 
ουδέτερη γλώσσα, το 0x04 στα αγγλικά και το 0x17 στα Ελληνικά. Αυτά φαίνονται στην συσκευή όταν 
αγγίξουμε πάνω τους κι αν φυσικά το αντικείμενο δεν έχει περιγραφή. Το κακό είναι πως στην θέση των 
Ελληνικών στην συσκευή φαίνονται αλλαμπουρνέζικα. Bug τής Garmin. 

Τώρα πιο κάτω γράφουμε: 

[_line] 
Type=0x16 
xpm="32 3 4 1" 
"= c #00FF00" 
"x c #FFFFFF" 
"3 c #00FF00" 
"4 c #EFEFEF" 
"xxxxxxxx========xxxxxxxx========" 
"================================" 
"========xxxxxxxx========xxxxxxxx" 
String1=0x00,Trail  
String2=0x04,Trail   
String3=0x17,Μονοπάτι 
[end] 

Όπως μπορείτε να καταλάβετε τώρα περιγράφουμε το μονοπάτι (0x16). Από το σημείο xmp μέχρι τα strings 
σίγουρα δεν καταλαβαίνετε τίποτα. To 32 δηλώνει πως θα δημιουργήσουμε μια εικόνα με 32 
εικονοστοιχεία (pixels) πλάτος, το 3 δηλώνει πως η εικόνα θα έχει 3 εικονοστοιχεία ύψος και το τέσσερα, 
όπως το προηγούμενο (τέσσερα χρώματα, δυό ημερήσια, δυό βραδινά). Πηδάμε για λίγο τις γραμμές με τα 
χρώματα και πάμε στις τρεις γραμμές με τα xxx και ===. Αν προσέξετε όλες οι γραμμές περιέχουν 32 
χαρακτήρες ανάμεσα στα εισαγωγικά. Αναπαριστούν τα 32 εικονοστοιχεία της εικόνας και με τις τρεις 
γραμμές αναπαριστούμε το σύνολο της εικόνας. Τώρα, το κάθε x και = συμβολίζει ένα χρώμα όπως 
δηλώνεται στις δύο γραμμές μετά το xmp (η πρώτη αρχίζει με = και συμβολίζει κάθε = στις γραμμές από 
κάτω, και η δεύτερη με x και συμβολίζει κάθε x στις γραμμές από κάτω). Στις επόμενες δύο γραμμές είναι τα 
νυχτερινά χρώματα για τα = και x αντίστοιχα. Περισσότερα για αυτά τα πράματα θα βρείτε στα pdf που 
συνδέσμους για να τα κατεβάσετε έχω επισυνάψει παραπάνω. 

Αποθηκεύουμε το αρχείο ως «E:\Maps\Typ\Demo.txt» κι τρέχουμε το πρόγραμμα MapSetToolKit. 
Εισάγουμε όπως βλέπουμε στην εικόνα παρακάτω (με το δικό σας όνομα φυσικά) .  

http://en.wikipedia.org/wiki/HTML
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Πατάμε στο κουμπάκι «…» (με τις τελείες) κι επιλέγουμε το αρχείο  «Demo.txt» που μόλις 

αποθηκεύσαμε. Μετά πατάμε στο κουμπί «Compile» δίπλα του. Με αυτήν μας την ενέργεια δημιουργήθηκε 
ένα αρχείο «Demo.typ» στον ίδιο φάκελο με το «Demo.txt», μάλιστα το κείμενο στα αριστερά αλλάξει κι 
αυτό. Τρέχουμε τώρα το πρόγραμμα SendMap20. Αν έτρεχε προηγουμένως κλείστε το (αυτό είναι ένα από 
τα μικρά μυστικά – μάλλον βαστάει κάτι στη μνήμη και δεν παίζει καλά πάντοτε). Βάζουμε τα στοιχεία όπως 
προηγουμένως και όπως φαίνονται στην εικόνα: 
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Πατάμε δυο φορές το κουμπί «Add maps» και προσθέτουμε τα αρχεία «E:\Maps\Img\ Demo.img» και 
«E:\Maps\Typ\ DEMO.TYP». Τώρα πατάμε στο κουμπί «Create GMAPSUPP.IMG» κι αποθηκεύουμε τον 
χάρτη ως «DemoMap.img». Τον αντιγράφουμε στην κάρτα μνήμης, αφού προηγουμένως σβήσουμε τον 
άλλο (δεν τον πανωγράφουμε δηλαδή, κι αυτό είναι το δεύτερο κόλπο για να ελαχιστοποιήσουμε  τις 
αστοχίες). Όσες φορές τον σβήνω πρώτα έχει παίξει σωστά. Τώρα ενεργοποιούμε την συσκευή και θα 
έχουμε εικόνες όπως τις παρακάτω: 
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Το αποτέλεσμα είναι όπως το περίμενα εκτός από το μαύρο εσωτερικού του δρόμου τη νύχτα 
(μάλλον δεν έχει φωτιστεί ακόμη). Για να σιγουρευτείτε για τα χώματα αφού φτιάξετε ένα αρχείο με αυτά 
που θέλετε φορτώστε το στην σελίδα και κάντε τις αλλαγές που θέλετε online. Πάντως, γενικά με τα 
νυχτερινά ειδικά χρώματα κάτι παίζεται, γιατί ενώ έχω βάλει τα χρώματα της ημέρας ανάποδα κάτι γίνεται. 

 

15. Τι είναι το MAP_TYPE; 
 

Αυτή η τιμή, όπως είπα πιο πριν είναι που καθορίζει το ποιόν του κάθε αντικειμένου που 
προσθέτουμε στον χάρτη. Κάθε πρόγραμμα, κάθε χάρτης, κάθε εταιρεία, δυστυχώς, έχουν το δικό τους 
τρόπο που αντιλαμβάνονται το είδος του αντικειμένου. Θυμίζουν κάτι από Linux (ο καθένας κάνει ό,τι του 
καπνίσει). Λογικά, θα έπρεπε να υπάρχει μια σύμπνοια σε αυτές τις «κοινές» ιδιότητες σε όλους τους τομείς 
και εταιρείες, αλλά αφού έχει αρχίσει σίγουρα δεν σταματά και δεν αλλάζει. 

Τα αντικείμενα αυτά μπορούν να είναι τριών ειδών: 

1. Σημεία, τα οποία είναι τα γνωστά μας σημεία ενδιαφέροντος (points of interest – POI). 
2. Πολύγωνα, τα οποία μπορεί να είναι πόλεις, χωριά, λίμνες, δάση, περιοχές ιδιαίτερης φύσεως, 

κτίρια και ο,τιδήποτε άλλο, θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια περιοχή. 
3. Γραμμές, οι οποίες μπορεί να είναι δρόμοι, μονοπάτια, ποταμοί, και φυσικά ο,τιδήποτε μπορεί να 

χαρακτηριστεί με μία γραμμή. 

Τα 3D κτίρια είναι σε διαφορετική κατάταξη, μπαίνουν, απ’ ότι ξέρω σε διαφορετικό αρχεία σε κάθε 
χάρτη και χαρακτηρίζονται τελείως διαφορετικά, και εκτός αυτού είναι πέραν του αντικειμένου μας. 

Κάθε χάρτης έχει έναν δικό του ιδιαίτερο τρόπο να χαρακτηρίζει αυτά τα αντικείμενα. Στην δική μας 
περίπτωση, ο χάρτης για Garmin, χρησιμοποιεί την ιδιότητα MP_TYPE για να χαρακτηρίζει τα αντικείμενά 
του. Το Global Mapper, δυστυχώς, υποστηρίζει πολλά προγράμματα επεξεργασίας-προβολής χαρτών, 
συνεπώς δεν υποστηρίζει για όλα (ίσως για κανένα) τον τύπο των αντικειμένων παρά μόνο για τον εαυτό 
του. Έτσι, όταν χαρακτηρίζουμε ένα αντικείμενο στο Global Mapper και το αφήσουμε χωρίς MP_TYPE τότε 
αν το εξαγάγουμε δεν πρόκειται να δούμε ποτέ το αντικείμενό μας στην συσκευή μας. 

Πώς μπορούμε να ξέρουμε τι τιμή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σε αυτήν την ιδιότητα; Μέχρι τώρα 
μάθαμε τρείς τιμές 0x04 (για ένας απλό δρόμο), 0x16 (για ένα μονοπάτι) και 0x41 (για μια μικρή λίμνη). 

Ανοίγουμε το GPSMapEdit και φορτώνουμε το «Demo.mp». Κάνουμε κλικ στο κουμπί επιλογής  και μετά 
κάνουμε διπλό κλικ στον δρόμο. Ανοίγει το παράθυρο επεξεργασίας τών ιδιοτήτων του αντικειμένου. Εδώ 
μπορούμε να επεξεργαστούμε επιπλέον τις πληροφορίες του αντικειμένου, αν, όμως, χρησιμοποιήσουμε το 
Global Mapper για εξαγωγή χάρτη ξανά αυτές οι νέες πληροφορίες θα χαθούν ακόμα κι αν αποθηκεύσουμε 
τον χάρτη. Γι’ αυτό να είστε προσεκτικοί και να μην κάνετε άσκοπες ενέργειες εκτός κι αν δεν 
χρησιμοποιείτε το Global Mapper από δω και στο εξής για αυτόν τον χάρτη ή και καθόλου γενικώς. Το 
παράθυρο αυτό, λοιπόν, έχει ως την παρακάτω εικόνα: 

http://ati.land.cz/gps/typedit/editor.cgi
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Βλέπουμε πως στο πεδίο «Type» υπάρχει η τιμή «Road (0x4, polyline)». Αυτό το κατάλαβε από την 
τιμή MP_TYPE που εισαγάγαμε στο Global Mapper. Πατήστε, τώρα, στο μικρό κουμπί με τις τρεις τελείες 
στα δεξιά. Στο νέο παράθυρο … 
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… μπορείτε να δείτε μια λίστα με τις πιθανές τιμές που μπορεί να έχει μια γραμμή. Αν, συνεπώς, έχετε 
μαζί με το Global Mapper ανοικτό κι ένα GPSMapEdit, το οποίο να έχει ένα χάρτη με τρία αντικείμενα, μια 
γραμμή, ένα πολύγωνο κι ένα σημείο, ανά πάσα στιγμή μπορείτε να βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει. Εκτός 
αυτού στα pdf που σας είπα να κατεβάστε υπάρχει κι ένα που περιέχει τα περισσότερα MP_TYPES, που θα 
χρησιμοποιήσουμε κι αργότερα. 

 

16. Η διαμόρφωση Polish. 
 

Ανοίξτε το σημειωματάριο και μέσω αυτού ανοίξτε το «Demo.mp». Μπορείτε να δείτε πως το αρχείο 
αυτό είναι ένα απλό αρχείο κειμένου που αν το «διαβάσετε» προσεκτικά θα δείτε πως μπορούμε να 
φτιάξουμε χάρτες απλά και μόνο με τα «χεράκια» μας. Λίγο επίπονη προσπάθεια, βεβαίως, αλλά με το 
κατάλληλο εργαλείο μπορεί να γίνει. Μπορούμε ακόμα και να προσθέσουμε και μερικές ιδιότητες 
παραπάνω (διαβάστε τα pdf πιο πάνω) και να κάνουμε τον χάρτη μας προχωρημένο. 

Γι’ αυτό είπα πιο πάνω πως κάποια στιγμή θα φτιάξω κάποιο πρόγραμμα να κάνει την εισαγωγή 
παιχνιδάκι. Αλλά για αυτό υπομονή, από Σεπτέμβριο, μάλλον, όπως προείπα. 

 

17. Εισαγωγή έτοιμου αρχείου 
 

Κατεβάστε το αρχείο Καμμένα Πάρνηθος.kml, αποθηκεύστε το στο «E:\Maps\Data» και δείτε το στο 
GoogleEarth. Αυτή είναι η καμμένη περιοχή στην Πάρνηθα που πραγματικά με πιάνει θλίψη όταν πάω προς 
τα κει, και θέλω να την αποφύγω για μερικά χρόνια. Θά ‘θελα, λοιπόν, έναν τρόπο να την βλέπω στην 
συσκευή μου και να μην πλησιάζω προς τα κει. Ε, λοιπόν, ήρθε η ώρα να το κάνουμε. 

Ανοίγουμε το Global Mapper και φορτώνουμε το project «Demo.gmw». Πατάμε στο κουμπί  για 
να δούμε όλον τον χάρτη. Τώρα, από το μενού «File» επιλέγουμε «Open Data File(s)…» και επιλέγουμε το 
αρχείο kml που μόλις κατεβάσαμε. Αν μεγεθύνουμε στην περιοχή της Πάρνηθας θα το δούμε ολόκληρο σε 

κόκκινο, μάλλον, χρώμα. Πατάμε στο κουμπί  κάνουμε κλικ πάνω του και στο νέο παράθυρο στο 
κουμπί «Edit…». Στο «Feature Layer» επιλέγουμε «<Create New Feature for Layer>» και προσθέτουμε σαν 
MP_TYPE την τιμή 0x10C04. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την τιμή 0x58 (Απαγορευμένη περιοχή 
– Resctricted Area), Αλλά αυτό το είδος πολυγώνου το 3760 μου δεν την δείχνει και πιθανώς πολλά άλλα. 
Πατάμε στο ΟΚ, και στο όνομα της διαφάνειας εισάγουμε «Πάρνηθα». Κλείνουμε και το τελευταίο 
παράθυρο. Πατάμε Alt-C,  επιλέγουμε την διαφάνεια «Καμμένα Πάρνηθος.kml» και πατάμε στο κουμπί 
«Close Overlay». Πατάμε στο «No» και κατόπιν στο «Close». Θα μπορούσαμε να το αφήσουμε ως έχει, μα 
αν σβήναμε το αρχείο kml από τον δίσκο μας τότε το πολύγωνο αυτό θα «χανόταν» από το Global Mapper. 
Αποθηκεύουμε το project και εξαγάγουμε τον χάρτη όπως ανέφερα πιο πάνω. Κλείνουμε το Global Mapper. 

Ανοίγουμε το «E:\Maps\Typ\Demo.txt» με το Σημειωματάριο και το  

[_drawOrder] 
Type=0x41,7 
[end] 

… το κάνουμε 

http://cid-ce5b004c4d083c0c.office.live.com/self.aspx/GPS/%ce%9a%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b1%20%ce%a0%ce%ac%cf%81%ce%bd%ce%b7%ce%b8%ce%bf%cf%82.kml
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[_drawOrder] 
Type=0x41,7 
Type=0x10C04,8 
[end] 

… δηλαδή, προσθέτουμε την γραμμή Type=0x10C04,8, για το νέο μας τύπο πολυγώνου, για το 
οποίο τού λέμε σαφώς να το σχεδιάσει τελευταίο. Τώρα προσθέστε στο τέλος 

[_polygon] 
Type=0x10C04 
Xpm="32 32 4 1" 
"= c None" 
"x c #FF0000" 
"3 c None" 
"4 c #FF0000" 
"================================" 
"================================" 
"================================" 
"================================" 
"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 
"================================" 
"================================" 
"================================" 
"================================" 
"================================" 
"================================" 
"================================" 
"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 
"================================" 
"================================" 
"================================" 
"================================" 
"================================" 
"================================" 
"================================" 
"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 
"================================" 
"================================" 
"================================" 
"================================" 
"================================" 
"================================" 
"================================" 
"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 
"================================" 
"================================" 
"================================" 
String1=0x00,Restricted Area 
String2=0x04,Restricted Area 
String3=0x17,Απαγορευμένη Περιοχή 
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[end] 
Επειδή το πολύγωνο θα σχεδιάζεται τελευταίο, θα επικαλύπτει όλα τα στοιχεία από κάτω του 

(δρόμους, μονοπάτια, σημεία) και θα είναι άσχημο τού λέμε να σχεδιάσει κάποιες γραμμές διαφανείς 
(χρώμα None) και ανάμεσά τους κάποιες κόκκινες γραμμές. Το αποθηκεύουμε και κλείνουμε το 
Σημειωματάριο. 

Ανοίγουμε το GPSMapEdit. Μην φορτώσετε το χάρτη ακόμα. Από το μενού «Tools» επιλέξτε 
«Options» και το νέο παράθυρο πηγαίνετε στην καρτέλα «View». Πατήστε στο κουμπί «Map Skins…». Στο 
νέο παράθυρο πατήστε στο κουμπί «Add..» κι επιλέξτε το αρχείο «E:\Maps\Typ\Demo.txt». Πατήστε στο 
«Close» και μετά στο OK. Ανοίξτε τώρα το αρχείο «E:\Maps\Polish\Demo.mp». Λογικά θα βλέπετε μόνον την 
περιοχή του Σχοινιά, αλλά χρωματισμένο όπως θέλαμε. Πατήστε μερικές φορές το πλήκτρο  - (μείον) για να 
σμικρύνετε τον χάρτη και θα δείτε κάπου στα αριστερά (μετά από μερικά πατήματα του πλήκτρου) και τα 
καμμένα.  

Τώρα κάνουμε όλα τα βήματα που περιέγραψα πιο πριν ώστε να εξαγάγουμε τον χάρτη μας σε 
μορφή img. Στις παρακάτω εικόνες μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα το δικό μου:  
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Εδώ τελειώνουμε με την κατασκευή χαρτών. Ελπίζω να ήμουν διαφωτιστικός και να καταλάβατε ό,τι 
πρέπει να ξέρετε. Για οποιαδήποτε παραπάνω πληροφορία είμαι διαθέσιμος μέσω NaviUsers να βοηθήσω 
όσο μπορώ και γνωρίζω. 

 

18. Εγκατάσταση στο MapSource 
 

Τρέχουμε το πρόγραμμα GMapTool. Στις τρεις καρτέλες που μας ενδιαφέρουν συμπληρώνουμε τα 
απαραίτητα πεδία όπως στις εικόνες παρακάτω. Στην καρτέλα «Files» πατάμε στο κουμπί «Add Files» κι 
επιλέγουμε το αρχείο «E:\Maps\Img\ DemoMap.img». Στην καρτέλα «Options» ενεργοποιούμε την επιλογή 
«Verbose outpout» και επιλέγουμε «cGPSMapper» πιο κάτω και συμπληρώνουμε την διαδρομή για το 
cGPSMapper. Στην καρτέλα «Split» προσθέτουμε την διαδρομή «E:\Maps\Temp», ενεργοποιούμε το 
«Compile preview map», καθώς και το «Set Mapset FID», και στα δύο πεδία δεξιά του «FID» και «PID» τις 
τιμές 888 και 1 αντίστοιχα. 
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Πατάμε τώρα στο κουμπί «Split selected». Όταν τελειώσει πάμε στον φάκελο «E:\Maps\Temp» και 
κάνουμε διπλό κλικ στο αρχείο «install.bat». Πατάμε κάποιο πλήκτρο. Αυτό θα μας εγκαταστήσει στο 
MapSource τον χάρτη μας. Με το πάτημα ενός πλήκτρου ακόμα το παράθυρο κλείνει. Ανοίγουμε τώρα το 
MapSource. Με κάποιον άλλο χάρτη επιλεγμένο πάμε στην περιοχή του Σχοινιά. Αλλάξουμε τον τρέχοντα 
χάρτη στον δικό μας και βλέπουμε την δημιουργία μας. Αλλάξουμε σε κάποιον άλλο χάρτη (για να 
μπορέσουμε να μετακινηθούμε, καθώς ο χάρτης μας δεν έχει και πολλά αντικείμενα ώστε να μας βοηθάνε 
στην μετακίνηση), πάμε στην περιοχή της Πάρνηθας και επιλέγουμε πάλι τον δικό μας χάρτη. Λογικά όλα θα 
έχουν παίξει σωστά. Στον φάκελο «E:\Maps\Temp» θα βρούμε και το αρχείο «uninstall.bat» το οποίο θα 
μας επιτρέψει να απεγκαταστήσουμε τον χάρτη από το MapSource. Υπάρχει κι ο τρόπος τού MapSetToolKit 
για να εγκαταστήσουμε τους χάρτες στο MapSource, αλλά, κι ενώ μας δείχνει και τα χρώματα που έχουμε 
χρησιμοποιήσει μας κάνει νερά στην εμφάνιση των στοιχείων μας, και δεν τον συζητώ καθόλου (μετά από 
όλα τα test που έχω κάνω και τα διάφορα λάθη, μου δείχνει πράγματα που είχα βάλει στην αρχή και τώρα 
τα έχω σβήσει και τα Ελληνικά τα βγάζει κορακίστικα). 
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19. Υστερόγραφο 
 

Την Garmin την γνώρισα από το MobileXT. Αυτό και το PathAWay έκαναν την ζωή μου πιο εύκολη και 
συνάμα πιο διασκεδαστική, σχεδιάζοντας και εμπλουτίζοντας τις διακοπές-εξορμήσεις μου. Πήρα το 3760 
(ξέροντας πως ΔΕΝ έχει αποφυγές δρόμων και περιοχών, και πως έχει πρόβλημα με το MapSource- 
BaseCamp, και πως πάντα υπάρχει η πιθανότητα προβλημάτων στις αναβαθμίσεις, και γκρινιάζω μήπως και 
εισακουστώ) κι όχι το 3790 (μην δίνουμε κι άσκοπα χρήματα) διότι κάποια στιγμή θα έπαιρνα ένα GPSMAP 
62st ή ένα Oregon 450  ή (τώρα πια) ένα Montana, που μπορούν να ολοκληρώσουν τις ανάγκες μου.  

Φυσικά, με την δυνατότητα δημιουργίας δικών μου χαρτών δεν νομίζω να χρειάζομαι κάτι 
παραπάνω. Έχω τις πληροφορίες που πραγματικά χρειάζομαι χωρίς να έχω φορτωμένους πολλούς χάρτες 
και να έχω προβλήματα κολλημάτων ή μεγάλης κατανάλωσης μπαταρίας και συγχρόνως το διασκεδάζω. 

Το διασκεδάζω σχεδιάζοντας τις διαδρομές, τις επισκέψεις, υπολογίζοντας τον χρόνο, χώνοντας 
διάφορες παρεκκλίσεις (αν μένει χρόνος να μην πάει ανεκμετάλλευτος) και άλλα πολλά. Βεβαίως, όμως, 
υπάρχει και το μετά. Διότι όπως είπε κάποιος στο NaviUsers (έψαξα να βρω ποιός, δυστυχώς δεν τα 
κατάφερα, αλλά μάλλον είναι ο Μαστρο-Θανάσης): η αναπαραγωγή της διαδρομής είναι το ίδιο όμορφη με 
την διαδρομή. Και βάση του Καβάφη το ταξίδι είναι αυτό που μετράει και όχι ο προορισμός. 

 

 

Τέλος, οφείλω ένα ευχαριστώ σε όλους αυτούς που με τα διάφορα προγράμματά τους μού έδωσαν 
την δυνατότητα να μπορώ να δημιουργήσω μόνος μου αυτό που πραγματικά χρειάζομαι. 

 

Σας εύχομαι καλές «διαδρομές»! 
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