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Τι είναι οι χάρτες Offline του Galileo; 

Οι Χάρτες εκτός σύνδεσης του Galileo είναι μια εφαρμογή περιήγησης χάρτη που 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εκτός σύνδεσης. Διευκολύνει τη ζωή σας όταν ταξι-

δεύετε χωρίς σύνδεση στο Internet, επειδή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χάρτες ε-

κτός σύνδεσης που έχουν αποθηκευτεί προηγουμένως στη συσκευή iOS του κινη-

τού σας. 

Όταν προγραμματίζετε το ταξίδι σας - απλώς κατεβάστε το χάρτη της χώρας που 

πρόκειται να επισκεφτείτε και εισάγετε τις διαδρομές που θα ακολουθήσετε κατά 

τη διάρκεια ενός ταξιδιού. 

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο 

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε το 

συντομότερο δυνατό εισάγοντας σας τα κύρια χαρακτηριστικά του Galileo Offline 

Maps. Για έναν οδηγό γρήγορης εκκίνησης, ανατρέξτε στην περιήγηση εισαγωγής, 

η οποία είναι διαθέσιμη στην εφαρμογή από το μενού Βοήθεια. 

Μη διστάσετε να ζητήσετε περαιτέρω βοήθεια ή να αναφέρετε οποιαδήποτε προ-

βλήματα μπορείτε να βρείτε στο info@galileo-app.com ή επιλέξτε την επιλογή Ε-

πικοινωνία επικοινωνίας απευθείας μέσα στις ρυθμίσεις της εφαρμογής. 

 

Εκκίνηση της εφαρμογής 

Κατά την εκκίνηση της εφαρμογής Galileo στη συσκευή σας iOS για πρώτη φορά, 

θα δείτε ένα μήνυμα με το ερώτημα εάν είναι εντάξει για το Galileo να έχει πρό-

σβαση στα δεδομένα των Υπηρεσιών τοποθεσίας. Πρόκειται για ένα τυπικό αί-

τημα για άδεια που παράγεται από όλα τα προγράμματα που χρησιμοποιούν υ-

πηρεσίες τοποθεσίας. 

• Πατώντας OK, θα δοθεί στην εφαρμογή η άδεια να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες 

τοποθεσίας για να προσδιορίσει την τρέχουσα τοποθεσία σας στο χάρτη, αν χρεια-

στεί. 

• Η επιλογή Μην επιτρέπετε θα αποτρέψει την πρόσβαση της εφαρμογής στην 

τοποθεσία σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες εντοπισμού θέσης για 

το Galileo οποιαδήποτε στιγμή στο πλαίσιο των ρυθμίσεων συστήματος> Απόρρητο> 

Υπηρεσίες τοποθεσίας. 



 

Πλοήγηση στο χάρτη 

Υπάρχουν συνήθεις και γνωστές χειρονομίες, όπως κίνηση, μεταφορά και τσί-
μπημα, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αλληλεπίδραση με την εφαρμογή. 
Για να μετακινήσετε το χάρτη, σύρετε το με το δάχτυλό σας προς την κατεύθυνση 
που θέλετε να τοποθετήσετε στο χάρτη: 

 
  
Για να κάνετε μεγέθυνση, χρησιμοποιήστε τo διπλό τάπωμα ή ανοίξτε τον αντί-
χειρα και το δάχτυλό σας: 
 

 

 
Για να σμικρύνετε, αγγίξτε δύο δάχτυλα ή πιέστε τον αντίχειρα και το δάχτυλό 
σας: 

 

 

Συμβουλή: για μεγέθυνση / σμίκρυνση μόνο με ένα δάκτυλο, πατήστε δύο φορές το χάρτη, 

κρατήστε πατημένο το δεύτερο λοβό και σύρετέ το προς τα πάνω ή προς τα κάτω. 

Για να περιστρέψετε τον χάρτη, κρατήστε τον χάρτη με δύο δάχτυλα και σύρετέ τα 

ταυτόχρονα σε κυκλική κίνηση. Θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο πυξίδας το οποίο 

μπορείτε να αγγίξετε για να επιστρέψετε τον χάρτη στη βορειοανατολική προ-

βολή: 

  



Συμβουλή: για να απενεργοποιήσετε την περιστροφή του χάρτη με χειρονομία δύο δακτύ-

λων, μεταβείτε στην εφαρμογή Κρυφές ρυθμίσεις. 

Για μεγέθυνση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά +/- on-map, μεταβείτε στην εφαρ-

μογή Ρυθμίσεις> Εμφάνιση κουμπιών μεγέθυνσης για να τα ενεργοποιήσετε. 

Επισκόπηση διεπαφής 

• Τρόποι εφαρμογής 

• Παρακολούθηση ταξιδιού 

• Πηγές χάρτη 

Τρόποι εφαρμογής 

Κουμπί τοποθεσίας 

Η εφαρμογή λειτουργεί σε πολλαπλές λειτουργίες ανάλογα με τον αριθμό των πα-
τημάτων στο κουμπί τοποθεσίας με το ακόλουθο σημείο. Η θέση σας εμφανίζεται 
στον χάρτη ως μπλε δείκτης όταν μένετε και ως μπλε βέλος όταν κινείστε:  

 

Συμβουλή: Εάν η τοποθεσία σας δεν μπορεί να καθοριστεί με ακρίβεια, εμφανίζεται επίσης 
ένας μπλε κύκλος γύρω από το δείκτη τοποθεσίας. Το μέγεθος του κύκλου εξαρτάται από τον 
ακριβή προσδιορισμό της θέσης σας: όσο μικρότερος είναι ο κύκλος, τόσο μεγαλύτερη είναι 
η ακρίβεια. 

Λειτουργία παρακολούθησης 

Για να προσδιορίσετε την τρέχουσα κατά προσέγγιση θέση σας στον χάρτη και να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία παρακολούθησης, πατήστε μία φορά το κουμπί 

→  



Όταν η λειτουργία παρακολούθησης είναι ενεργή, η εφαρμογή παρακολουθεί τη 
θέση σας στο χάρτη καθώς μετακινείστε. Για έξοδο από τη λειτουργία παρακολού-
θησης, μετακινήστε το χάρτη. 

Λειτουργία οδήγησης 

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία οδήγησης, πατήστε δύο φορές το κουμπί το-
ποθεσίας:  

→ ↔  

Ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση οδήγησης, η εφαρμογή θα προσανατολίζει το χάρτη 

προς την κατεύθυνση που κινείστε προς το παρόν. Εάν σταματήσετε να κινείστε, ο 

χάρτης θα είναι προσανατολισμένος με πυξίδα. 

Σημείωση: η ακρίβεια της πυξίδας μπορεί να επηρεαστεί από μαγνητική ή περιβαλλοντική 

παρεμβολή (π.χ. μαγνήτες στα ακουστικά) και η πυξίδα μπορεί να χρειάζεται να βαθμονο-

μείται από καιρό σε καιρό. Όταν η συσκευή εμφανίζει την προειδοποίηση βαθμονόμησης, 

γυρίστε την οθόνη για να μετακινήσετε την κόκκινη σφαίρα σε κύκλο. 

 

Υπηρεσίες τοποθεσίας 

Κάθε φορά που βλέπετε αυτό το εικονίδιο,  σημαίνει ότι το GPS σας δεν μπορεί 

να λάβει πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία σας. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί 

όταν οι Υπηρεσίες τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. 

Ενεργοποιήστε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας στη συσκευή σας και δώστε την άδειά σας 

στην εφαρμογή Galileo για να καθορίσετε την τοποθεσία σας στο σύστημα Ρυθμί-

σεις> Απόρρητο> Υπηρεσίες τοποθεσίας. 

 

Σημείωση: Ανάλογα με τη συσκευή σας και τις διαθέσιμες υπηρεσίες, οι Υπηρεσίες τοποθε-

σίας χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό κυψελοειδούς, Wi-Fi, Bluetooth και GPS για τον προσ-

διορισμό της θέσης σας. Εάν δεν βρίσκεστε με καθαρή οπτική γωνία στους δορυφόρους GPS, 

η συσκευή σας μπορεί να προσδιορίσει την τοποθεσία σας χρησιμοποιώντας τοποθεσίες Wi-

Fi και πύργους κυψελών ή ακόμα iBeacons. 

Παρακολούθηση ταξιδιού 

Ο πίνακας παρακολούθησης ταξιδιού παρέχει όλα τα απαραίτητα στατιστικά 

στοιχεία ταξιδιού κατά τη μετακίνηση. Εάν είναι ενεργοποιημένη, θα εμφανίζει 

χρήσιμες πληροφορίες όπως (από αριστερά προς τα δεξιά): 



 

• τωρινή ταχύτητα 

• Υψόμετρο 

Κατά την εγγραφή ενός κομματιού GPS θα εμφανιστεί επιπλέον (από αριστερά 

προς τα δεξιά): 

  

• απόσταση που διανύσατε 

• διάρκεια διαδρομής 

Για να αποκρύψετε τον πίνακα παρακολούθησης ταξιδιού από την προβολή 

χάρτη, μεταβείτε στην εφαρμογή Ρυθμίσεις> Εμφάνιση συστήματος παρακολούθησης 

ταξιδιού. 

Πηγές χάρτη 

Για να μεταβείτε σε άλλο χάρτη για εμφάνιση, επιλέξτε το μενού Source Map 

(Πηγή χάρτη) στις ρυθμίσεις της εφαρμογής. Υπάρχουν 3 τύποι χαρτών που μπο-

ρείτε να χρησιμοποιήσετε μέσα στην εφαρμογή: 

• χάρτη διανυσμάτων, 

• σε απευθείας σύνδεση χαρτογράφηση, 

• Εισαγόμενα χάρτες εκτός σύνδεσης. 

Χάρτης διάνυσμα 

Η προέλευση χάρτη διάνυσμα έχει οριστεί από προεπιλογή. Χρησιμοποιεί δεδο-

μένα από το OpenStreetMap. Η εφαρμογή App απεικονίζει αυτά τα δεδομένα και 

εμφανίζει έναν χάρτη σε κατανοητή μορφή. 

Σημείωση: ο φορέας και το ράστερ είναι οι δύο βασικές δομές δεδομένων για την αποθήκευση 

χαρτών. Ο διανυσματικός χάρτης είναι ένα σύνολο χαρακτηριστικών του χάρτη που εκφρά-

ζονται από διαφορετικούς τύπους γεωμετρίας: σημεία, γραμμές και πολύγωνα. Ενώ ο χάρτης 

raster αντιπροσωπεύεται από ψηφιδωτές εικόνες, οι χάρτες διανύσματος είναι μικρότεροι από 

τους χάρτες ράστερ. Επιπλέον, ο διανυσματικός χάρτης λειτουργεί ταχύτερα και είναι πιο 



εύκολο να ενημερωθεί και να διατηρηθεί, ενώ μια εικόνα ράστερ θα πρέπει να αναπαραχθεί 

πλήρως (π.χ. όταν προστίθεται ένας νέος δρόμος). 

Διαβάστε επίσης: Ρυθμίσεις για χάρτες Vector. 

Online χάρτες ράστερ 

Υπάρχει μια λίστα με τις ενσωματωμένες πηγές χαρτών raster που είναι διαθέσιμες 

στο διαδίκτυο: 

• HikeBikeMap 

• Ανθρωπιστικό OSM 

• MapQuest 

• OpenBusMap 

• OpenCycleMap 

• OpenStreetBrowser 

• OpenStreetMap 

• Stamen - Terrain (μόνο για τις Η.Π.Α.) 

• Stamen - Toner Lite 

Η προσωρινή αποθήκευση είναι πάντα ενεργοποιημένη - η εφαρμογή αποθηκεύει 

όλες τις εικόνες χαρτών που εμφανίζονται πρόσφατα στην κρυφή μνήμη και τις 

διατηρεί διαθέσιμες για χρήση εκτός σύνδεσης. Για να αποθηκεύσετε χάρτες, μετα-

βείτε στην περιοχή που πρόκειται να επισκεφθείτε και κάντε μεγέθυνση ενώ έχετε 

πρόσβαση στο Internet. 

Σημείωση: Η ταχύτητα λήψης του χάρτη μπορεί να διαφέρει κατά τη χρήση μιας πηγής στο 

διαδίκτυο και εξαρτάται από την ταχύτητα της σύνδεσής σας στο Internet και την ταχύτητα 

του διακομιστή από τον τόπο λήψης του χάρτη. 

 

Διαβάστε επίσης: Ρυθμίσεις για τους Χάρτες Raster. 

 

Χάρτες εκτός σύνδεσης 

Το App υποστηρίζει χάρτες σε μορφές .sqlitedb και .mbtiles, που έχουν δημιουρ-

γηθεί προηγουμένως στον υπολογιστή και στη συνέχεια εισήχθησαν στη συσκευή 

σας iOS. Αυτοί οι χάρτες μπορούν να προβληθούν εκτός σύνδεσης ακόμη και όταν 

η κινητή συσκευή σας δεν διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο. 



Διαβάστε επίσης: Εισαγωγή χάρτων εκτός σύνδεσης. 

Ρυθμίσεις 

Οι χάρτες εκτός σύνδεσης του Galileo είναι διαθέσιμοι σε κατάσταση έτοιμης προς 

χρήση και οι ρυθμίσεις εφαρμογής πρέπει να θεωρούνται προαιρετικές και σε πιο 

προηγμένο τρόπο χρήσης της εφαρμογής. Οι Ρυθμίσεις σάς επιτρέπουν να ρυθμί-

ζετε τις επιλογές της εφαρμογής, να αγοράζετε πρόσθετες λειτουργίες και να δια-

χειρίζεστε γεωγραφικά δεδομένα 

• Ρυθμίσεις Χαρτών Vector 

• Ρυθμίσεις Χαρτών Ραστισμού 

• Λειτουργία δικτύου 

• Εμφάνιση 

• Μορφή μονάδων και συντεταγμένων 

• Προεπιλεγμένα στυλ 

Διαβάστε επίσης: Κρυφές ρυθμίσεις. 

 

Ρυθμίσεις Χαρτών Vector 

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις ρυθμίσεις των διανυσματικών χαρτών στην εφαρ-

μογή. 

Λήψη χαρτών. Χάρτες διάνυσμα ανά χώρα είναι διαθέσιμες και δωρεάν για λήψη 

εντός της εφαρμογής: 

 



• Για να πραγματοποιήσετε λήψη του χάρτη της επιλεγμένης χώρας, αγγίξτε το 

κουμπί  δίπλα από το όνομα της χώρας στη λίστα Διαθέσιμοι χάρτες, 

• για παύση λήψης, αγγίξτε το κελί με το όνομα της χώρας, πατήστε ξανά για να 

συνεχίσετε τη λήψη, 

• για να μεταβείτε στο ληφθέν χάρτη, πατήστε το κουμπί , 

• Για να αφαιρέσετε τον χάρτη, σύρετε το δάχτυλό σας επάνω από το όνομα της 

χώρας από τα δεξιά προς τα αριστερά, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Διαγραφή 

ή χρησιμοποιήστε το κουμπί Επεξεργασία. 

Δεδομένου ότι τα δεδομένα του OpenStreetMap ενημερώνονται συνεχώς από χι-

λιάδες εθελοντές σε όλο τον κόσμο, οι ενημερώσεις χαρτών είναι διαθέσιμες κατά 

διαστήματα μέσα στην εφαρμογή. Στην εφαρμογή Galileo όλες οι ενημερώσεις 

χάρτη διανύσματος είναι δωρεάν και διανέμονται αυτόματα. Εάν υπάρχει ενημέ-

ρωση για τον ληφθέν χάρτη, θα δείτε το κουμπί Ενημέρωση κοντά στο ληφθέν ό-

νομα χάρτη. 

 

Μέγεθος γραμματοσειράς. Μπορείτε να διαμορφώσετε το Galileo για να εμφανί-

σετε όλο το κείμενο σε έναν διανυσματικό χάρτη με ένα άνετο μέγεθος γραμματο-

σειράς. Για να αυξήσετε, να μειώσετε ή να αλλάξετε το προεπιλεγμένο μέγεθος 

γραμματοσειράς, μεταβείτε στην εφαρμογή Ρυθμίσεις> Γραμματοσειρά και γλώσσες. 

 

Γλώσσα. Σε ορισμένες περιοχές, τα αντικείμενα του χάρτη εκτός από τα τοπικά 

ονόματα έχουν ονόματα σε άλλες γλώσσες. Για να ορίσετε την προτιμώμενη 

γλώσσα, μεταβείτε στην εφαρμογή Ρυθμίσεις> Γραμματοσειρά και Γλώσσες. 



 

Συμβουλή: Μπορεί να είναι χρήσιμη για πολύγλωσσες χώρες, όπως το Βέλγιο, όπου η ολ-

λανδική, η γαλλική και η γερμανική έχουν την επίσημη γλώσσα. 

Χαρακτηριστικά χάρτη. Εκτός από τις βασικές ρυθμίσεις εμφάνισης, μπορείτε να 

επιλέξετε τα αντικείμενα που θέλετε να εμφανίζονται στον διανυσματικό χάρτη. 

Επιλέξτε μόνο τα αντικείμενα που θέλετε να εμφανίζονται για να διατηρείτε τον 

χάρτη τακτοποιημένο και απλό: 

• Εστιατόρια, καφετέριες, fast food 

• Μπαρ, παμπ, κλαμπ 

• Κέντρα αισθητικής, κομμωτήρια 

• Διασκέδαση, τέχνες και πολιτισμός 

• Μνημεία, τόποι λατρείας 

• Τουριστικά αξιοθέατα 

• Ξενοδοχεία, ξενώνες, κάμπινγκ 

• Τράπεζες, ΑΤΜ, ανταλλαγές νομισμάτων 

• Σταθμοί στάθμευσης, αερίου και πρατήρια καυσίμων 

• Νοσοκομεία, κλινικές, φαρμακείο 

• Εμπορικά κέντρα, σούπερ μάρκετ 



• Αστυνομία, ταχυδρομεία, πρεσβείες 

• Πανεπιστήμια, κολέγια, σχολεία 

• Σταματά η δημόσια συγκοινωνία 

• Σταθμοί τρένων και μετρό 

• Δημιουργία ονομάτων και αριθμών 

 

Ρυθμίσεις Ψηφιδωτών Χαρτών 

 

Για εναλλαγή μεταξύ των πηγών χάρτη και επιλογή του χάρτη που είναι ο καλύ-

τερος για εσάς, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις> Πηγή χάρτη. 

Ανανέωση χάρτη. Για να ρυθμίσετε τη συχνότητα ανανέωσης των προσωρινά α-

ποθηκευμένων πλακιδίων χάρτη, μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις> Πληροφορίες 

cache. Όλα τα πλακίδια παλαιότερα από τον επιλεγμένο χρόνο θα ληφθούν κατά 

την περιήγηση στο διαδίκτυο.  

 

Πληροφορίες cache. Όλα τα φορτωμένα πλακάκια χαρτών θα αποθηκευτούν αυ-

τόματα στο αποθηκευτικό χώρο της συσκευής σας και θα μπορούν να διαχειρίζο-

νται από Ρυθμίσεις> Πληροφορίες cache, ώστε να μπορείτε να διαγράψετε τα πλα-

κάκια που δεν χρειάζεστε πλέον εάν θέλετε να ελευθερώσετε χώρο αποθήκευσης. 

 

Διαβάστε επίσης: Προσαρμοσμένες πηγές χάρτη. 

 

 



Λειτουργία δικτύου 

Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε τον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή 

επιτρέπεται να συνδεθεί στο δίκτυο: 

 

• Το WiFi + 3G χρησιμοποιεί συνδυασμό δύο δικτύων: εάν δεν είναι διαθέσιμη 

μια σύνδεση Wi-Fi στο Internet, η εφαρμογή συνδέεται στο δίκτυο ψηφιδωτών δε-

δομένων, εάν υπάρχει. 

• Το WiFi έχει οριστεί από προεπιλογή και η εφαρμογή συνδέεται μόνο μέσω του 

δικτύου Wi-Fi, εάν υπάρχει. 

• Το Offline επιτρέπει τη χρήση της εφαρμογής πλήρως εκτός σύνδεσης και να μην 

ανησυχείτε για τις χρεώσεις περιαγωγής (όσο υπηρχε). Ακόμη και αν έχετε πλήρη 

σύνδεση στο διαδίκτυο, η εφαρμογή θα λειτουργεί σαν να είναι εκτός λειτουργίας. 

Εμφάνιση 

Η παρακάτω ομάδα ρυθμίσεων χρησιμοποιείται για να ρυθμίσετε τον τρόπο εμ-

φάνισης του κύριου χάρτη. 

Εμφάνιση του συστήματος παρακολούθησης ταξιδιού. Για να αποκρύψετε τον πί-

νακα παρακολούθησης ταξιδιού από την προβολή χάρτη, απενεργοποιήστε αυτήν 

την επιλογή. 

Διαβάστε επίσης: Παρακολούθηση ταξιδιού. 

Εμφάνιση συντεταγμένων. Για να ενεργοποιήσετε την απεικόνιση συντεταγμέ-

νων στο χάρτη σε πραγματικό χρόνο, ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή. Αν είναι 

ενεργοποιημένη, τα διαγώνια στίγματα θα εμφανιστούν στο κέντρο του χάρτη και 

οι συντεταγμένες για τις διασταυρώσεις θα βρίσκονται κάτω από τη γραμμή κλί-

μακας χάρτη σε επιλεγμένη μορφή καθώς και το τρέχον επίπεδο ζουμ:  

 

Διαβάστε επίσης: Μορφή Μονάδων. 

Εμφάνιση κουμπιών ζουμ. Για να κάνετε ορατά κουμπιά ελέγχου ζουμ στο 

χάρτη, ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή. Εάν είναι ενεργοποιημένο, τα κουμπιά 

συν και μείον ζουμ θα εμφανιστούν στο χάρτη: 



 

Διαβάστε επίσης: Πλοήγηση στο χάρτη. 

Εμφάνιση ονόματος σελιδοδεικτών. Για να κάνετε ορατό όνομα σελιδοδείκτη 

στο χάρτη, ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή. Εάν είναι ενεργοποιημένη, ο σελι-

δοδείκτης θα αλλάξει την προβολή του και θα εμφανιστεί το όνομα του σελιδοδεί-

κτη: 

 

Διαβάστε επίσης: Σελιδοδείκτες. 

Αυτόματο κλείδωμα οθόνης. Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε η συ-

σκευή σας να κλειδώνει αυτόματα την οθόνη μετά από μια καθορισμένη χρονική 

περίοδο. 

Μορφές μονάδων και συντεταγμένων 

Για να ορίσετε το σύστημα μονάδων και τη μορφή συντεταγμένων που θέλετε να 

χρησιμοποιήσετε στους Χάρτες Offline Galileo, μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις> 

Μορφές μονάδων. 

Μονάδες συστήματος. Οι παρακάτω μονάδες μέτρησης για την απόσταση και την 

ταχύτητα είναι διαθέσιμες για να επιλέξετε από: 

• km - για χιλιόμετρα & km / h, 

• mi - για μίλια & mph, 

• NM - για ναυτικά μίλια & kts. 

Μορφή συντεταγμένων. Στους Χάρτες Offline Galileo μπορείτε να επιλέξετε να 

αντιπροσωπεύετε τις συντεταγμένες σας με οποιονδήποτε τρόπο θέλετε. Η μορφή 

συντεταγμένων που επιλέγετε θα χρησιμοποιηθεί για την εμφάνιση όλων των συ-

ντεταγμένων μέσα στην εφαρμογή. Ακολουθεί ένα παράδειγμα διαφορετικών 

μορφών συντεταγμένων για την πόλη της Νέας Υόρκης: 

• +40.730598, -73.986580 (DDD.DDDDD) 



• 40 ° 43'50,1 "Β, 73 ° 59'11,6" W (DDD ° MM 'SS.S ") 

• 40 ° 43,835 'Ν, 73 ° 59,194' W (DDD ° MM.MMM ') 

• 40.73060 ° Ν, 73.98658 ° W (DDD.DDDDD °) 

• 18TWL 85577 09345 (MGRS) 

Προκαθορισμένα στυλ 

Για να ορίσετε ένα χρώμα για τα κομμάτια και την κατηγορία GPS για τους σελι-

δοδείκτες που χρησιμοποιούνται από προεπιλογή, μεταβείτε στην εφαρμογή Ρυθμί-

σεις> Προεπιλεγμένα στυλ. 

Προεπιλεγμένο στυλ κομμάτι Το επιλεγμένο στυλ είναι ένα προεπιλεγμένο στυλ 

γραμμής για τα πρόσφατα καταγεγραμμένα και εισαγόμενα κομμάτια GPS: 

1. Χρώμα: 

 

2. Ταχύτητα: 

 

3. Υψόμετρο: 

 

Προεπιλεγμένη κατηγορία σελιδοδείκτη. Η επιλεγμένη κατηγορία είναι ένα προ-
επιλεγμένο εικονίδιο για τους νέους δημιουργημένους και εισαγμένους σελιδοδεί-
κτες. 



 

Αναζήτηση 

Η εφαρμογή σάς επιτρέπει να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο περιεχόμενο των 

συλλογών μου καθώς και να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα του OpenStreetMap.org 

σε κατάσταση λειτουργίας online και offline. 

• Αναζήτηση εκτός σύνδεσης 

• Αναζήτηση στο διαδίκτυο 

για να ανοίξετε την οθόνη αναζήτησης, πατήστε το κουμπί αναζήτησης  Πλη-

κτρολογήστε ή επικολλήστε τη λέξη που θέλετε να βρείτε στο πεδίο αναζήτησης 

και, στη συνέχεια, πατήστε Τέλος στο πληκτρολόγιο. 

Τα αποτελέσματα αναζήτησης θα εμφανίζονται στον χάρτη και στη λίστα. Τα α-

ποτελέσματα είναι περιορισμένα και δεν θα επιστραφούν περισσότερες από 30 εγ-

γραφές ανά αναζήτηση. 

Πατήστε κάποιο από τα αποτελέσματα της λίστας για να ανοίξετε την καταχώρησή 

της. Για να επαναφέρετε τα αποτελέσματα αναζήτησης, πατήστε το εικονίδιο δια-

γραφής . 

Εάν υπάρχουν αποτελέσματα αναζήτησης, το εικονίδιο αναζήτησης θα αλλάξει 

στο . Για να βελτιώσετε την αναζήτηση για τη νέα περιοχή στο χάρτη, απλώς 

αγγίξτε το κουμπί . 

Μπορείτε επίσης να περιορίσετε την αναζήτησή σας χρησιμοποιώντας τις ακόλου-

θες επιλογές: 



• Παντού - εμφάνιση αποτελεσμάτων για όλους τους χάρτες διανυσματικών λή-

ψεων, 

• Οθόνη - εμφάνιση αποτελεσμάτων μόνο για την περιοχή του ορατού χάρτη. 

 

Αναζήτηση χωρίς σύνδεση 

Η πραγματοποίηση μιας αναζήτησης εκτός σύνδεσης με τους παρακάτω τρόπους 

σάς επιτρέπει να αναζητάτε γρήγορα και εύκολα μέρη: 

• κατά κατηγορία, 

• από όνομα, 

• με συντεταγμένες GPS. 

Σημείωση: Η εφαρμογή κάνει την αναζήτηση στα ληφθέντα χάρτα εκτός σύνδεσης 

από προεπιλογή. Εάν δεν υπάρχουν αποτελέσματα, θα σας ζητηθεί να μεταβείτε 

στη λειτουργία αναζήτησης στο διαδίκτυο. 

Αναζήτηση ανά κατηγορία. Υπάρχουν ορισμένες προκαθορισμένες κατηγορίες 

διαθέσιμες στην οθόνη για γρήγορη αναζήτηση. Απλώς πατήστε το εικονίδιο της 

κατηγορίας (φαγητό, διαμονή, κ.λπ.) για να ορίσετε τα αντίστοιχα αποτελέσματα 

για μια συγκεκριμένη κατηγορία. 

 



 

Μπορείτε επίσης να περιορίσετε την αναζήτησή σας εισάγοντας λέξη-κλειδί μετά 

το όνομα της κατηγορίας όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

Αναζήτηση βάσει ονόματος. Αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα του αντικειμέ-

νου που ψάχνετε. Καθώς πληκτρολογείτε, θα δείτε μια λίστα αποτελεσμάτων ανα-

ζήτησης και προτάσεων. 



 

Συμβουλή: Δεν είναι απαραίτητο να πληκτρολογείτε σημεία στίξης ή ανησυχίες σχετικά με 

κεφαλαία γράμματα, αλλά η αναζήτηση δεν αναγνωρίζει ορθογραφικό λάθος. 

Αναζήτηση συντεταγμένων. Εάν γνωρίζετε τις ακριβείς συντεταγμένες μιας θέ-

σης, μπορείτε απλά να τις εισαγάγετε στο πεδίο αναζήτησης για να το εντοπίσετε 

στο χάρτη. 

 

Συμβουλή: Μπορείτε να εισαγάγετε τις συντεταγμένες σε οποιαδήποτε από τις υποστηριζό-

μενες μορφές συντεταγμένων. Διαβάστε επίσης: Μορφή συντεταγμένων. 

Online Αναζήτηση 

Οι χάρτες εκτός σύνδεσης του Galileo σάς επιτρέπουν να αναζητήσετε διεύθυνση, 

συντεταγμένες ή POI ενώ βρίσκεστε στο διαδίκτυο. 

Αναζήτηση POI. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στα σημεία ενδια-

φέροντος με βάση τον τύπο ή το όνομά τους μέσα στην περιοχή του χάρτη που 

εμφανίζεται αυτήν τη στιγμή: 

• Ανά τύπο: ξενοδοχείο, παμπ, atm, φυσικό αέριο κ.α. 

• Με το όνομα: starbucks, hillton, walmart, κλπ. 



Αναζήτηση διευθύνσεων. Για να βρείτε μια τοποθεσία εντός της τρέχουσας ορατής 

περιοχής χάρτη, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του δρόμου: 

• άπειρος βρόχος (ενώ πάνω από το Cupertino) 

• Οδήγηση στην άκρη του ποταμού (ενώ στη Νέα Υόρκη) 

Χρησιμοποιήστε τους αριθμούς κατοικιών όπου έχουν οριστεί: 

• Baker str 221b (Λονδίνο) 

• 135 pilkington (Μπέρμιγχαμ) 

Για να βρείτε μια τοποθεσία, ενώ δεν βρίσκεται εντός της τρέχουσας περιοχής 

χάρτη, χρησιμοποιήστε μια πλήρη διεύθυνση, δηλ. Ένα σύνολο από τμήματα δι-

εύθυνσης που χωρίζονται με κόμματα στην ακόλουθη μορφή: Street, City, 

Country: 

• 221b, Baker, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο 

• pilkington, Birmingham, Ηνωμένο Βασίλειο 

Διαβάστε επίσης: Αναζήτηση εκτός σύνδεσης. 

Χαρακτηριστικά 

• Μέτρηση απόστασης 

• Εισαγωγή αρχείων KML / KMZ / GPX 

• Εξαγωγή γεωγραφικών δεδομένων 

• Φιλτράρισμα GPS 

• Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων 

Μέτρηση Απόστασης 

Για να μετρήσετε την απόσταση μεταξύ δύο σημείων καθώς η πτήση πετάει, αγγίξτε 

τα σημεία εκκίνησης και προορισμού με τα δάχτυλά σας στο χάρτη και κρατήστε 

το για να εντοπίσετε το μονοπάτι. Μια διακεκομμένη γραμμή θα εμφανιστεί στο 

χάρτη ανάμεσα στις δύο θέσεις και στη συνέχεια θα εμφανιστεί η εκτιμώμενη από-

σταση. 

 

 



Εισαγωγή αρχείων KML / KMZ / GPX 

Μπορείτε να εισαγάγετε εύκολα αρχεία KML / KMZ / GPX στην εφαρμογή "Χάρ-

τες εκτός σύνδεσης" του Galileo με διάφορους τρόπους: από το ηλεκτρονικό ταχυ-

δρομείο, τον σύνδεσμο Web ή το Dropbox. 

Σημείωση: οι παρακάτω ετικέτες δεν υποστηρίζονται προς το παρόν για τα εισαγόμενα αρχεία 

KML: <MultiGeometry> και <Polygon>. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. Εάν διαθέτετε αρχείο KML / KMZ / GPXX που 

κάποιος μοιράστηκε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να το 

δείτε στην εφαρμογή Χάρτες Offline του Google Galileo: 

1. Ανοίξτε το μήνυμα που περιέχει το αρχείο KML / KMZ / GPX ως συνημμένο. 

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το συνημμένο όνομα αρχείου KML / KMZ / 

GPX μέχρι να εμφανιστεί ένα μενού. 

3. Επιλέξτε την επιλογή "Άνοιγμα στο Galileo" για να ξεκινήσει η διαδικασία ει-

σαγωγής. 

 

URL. Σε περίπτωση που έχετε έναν σύνδεσμο web στο αρχείο KML / KMZ / GPX: 

1. Πατήστε το σύνδεσμο για να το ανοίξετε στο πρόγραμμα περιήγησης. 

2. Επιλέξτε "Άνοιγμα στο Galileo" για να ξεκινήσει η διαδικασία εισαγωγής. 



 

Dropbox. Εάν αποθηκεύετε τα αρχεία σας στο Dropbox, σας επιτρέπει επίσης να 

ανοίξετε αρχεία KML / KMZ / GPX στη συσκευή σας iOS: 

1. Ανοίξτε το φάκελο Dropbox στη συσκευή σας και επιλέξτε το αρχείο που 

θέλετε να εισαγάγετε 

2. Πατήστε το κουμπί, στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο "Άνοιγμα σε ..". 

3. Επιλέξτε "Open in Galileo" για να ξεκινήσει η διαδικασία εισαγωγής. 

→ 

 



Εξαγωγή γεωγραφικών δεδομένων 

Το Galileo σάς επιτρέπει να εξάγετε οποιοδήποτε geodata (σελιδοδείκτες, κομμά-

τια ή ολόκληρες συλλογές) σε αρχεία συμβατά με πολλές άλλες εφαρμογές με διά-

φορους τρόπους. 

Εξάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας την Κοινή χρήση αρχείων. Το Galileo υπο-

στηρίζει την επιλογή Κοινή χρήση αρχείων που σας επιτρέπει να αντιγράφετε τα 

εξαγόμενα αρχεία από το Galileo στον υπολογιστή σας: 

1. Πατήστε το εικονίδιο στην οθόνη λεπτομερειών. 

2. Πατήστε το πλήκτρο "Αποθήκευση ως KML" ή "Αποθήκευση ως GPX". 

3. Στη συνέχεια, πατήστε "Αποθήκευση στον κοινόχρηστο φάκελο εφαρμο-

γής". 

 



→  

Το εξαγόμενο αρχείο θα εμφανιστεί στην ενότητα "Κοινή χρήση αρχείων" του 
Galileo στο iTunes.  

Διαβάστε περισσότερα: Πραγματοποίηση εξαγόμενων αρχείων. 

Εξαγωγή σε άλλη εφαρμογή. Όταν χρειάζεται να μεταφέρετε τα γεωγραφικά σας 
δεδομένα Galileo σε άλλη εφαρμογή που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας 
(π.χ. Dropbox), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

1. Πατήστε το εικονίδιο  στην οθόνη λεπτομερειών. 
2. Πατήστε το πλήκτρο "Αποθήκευση ως KML" ή "Αποθήκευση ως GPX". 
3. Στη συνέχεια, πατήστε "Open in ..." και επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε 

να στείλετε δεδομένα. 

 



Αποστολή κοινόχρηστου συνδέσμου. Τα γεωγραφικά στοιχεία μέσα στην εφαρ-

μογή μπορούν να μοιραστούν ως σύνδεσμος web που μπορείτε να στείλετε σε ο-

ποιονδήποτε μέσω AirDrop, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κειμένου ή 

κοινωνικών δικτύων. Οι χρήστες που κάνουν κλικ στο σύνδεσμο θα λάβουν μια 

προεπισκόπηση των γεωγραφικών δεδομένων στο χάρτη. Θα έχουν επίσης τη δυ-

νατότητα να κάνουν λήψη ενός αντιγράφου τους ως αρχείο KML / GPX. 

 

Φιλτράρισμα GPS 

Η εφαρμογή Χάρτες εκτός σύνδεσης για το Galileo υποστηρίζει φιλτράρισμα δε-

δομένων GPS στις Ρυθμίσεις> Φιλτράρισμα GPS. 

Όριο ακριβείας. Φιλτράρετε με την ελάχιστη ακρίβεια με την οποία θα γίνονται 

δεκτά τα νέα σημεία. Θα προστεθούν νέα σημεία στο κομμάτι GPS κατά την εγ-

γραφή, εάν η ακρίβεια είναι χαμηλότερη από την επιλεγμένη (η τιμή που συνίστα-

ται είναι 150 μέτρα). 

 

Παράδειγμα: Καταγράφετε το κομμάτι GPS ενώ περπατάτε γύρω από τη γειτονιά 

σας και έχετε εισέλθει σε ένα σούπερ μάρκετ. Οι ψηλοί τοίχοι, οι στέγες και άλλα 

εμπόδια μπορούν να μπλοκάρουν το σήμα από δορυφόρους GPS και η συσκευή 

δεν μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια την τοποθεσία σας. Μπορείτε να ενεργο-

ποιήσετε το φίλτρο ακρίβειας για να ορίσετε την απαιτούμενη ακρίβεια και να 

αγνοήσετε ανακριβή δεδομένα GPS. Αν το σήμα που λαμβάνεται έχει χαμηλότερη 

από την απαιτούμενη ακρίβεια, το σημείο αυτό δεν θα καταγραφεί στο GPS. 



Απόσταση Όριο. Φιλτράρετε κατά την ελάχιστη απόσταση που διανύθηκε πριν 

από την εγγραφή νέου σημείου. Θα προστεθούν νέα σημεία στο κομμάτι GPS κατά 

την εγγραφή, εάν η απόσταση μεταξύ τους είναι μεγαλύτερη από την επιλεγμένη 

(η συνιστώμενη τιμή είναι 5 μ.). 

 

Παράδειγμα: Καταγράφετε το κομμάτι GPS κατά το τζόκινγκ, οπότε συναντάς έναν 

φίλο και σταματάς για να του μιλήσεις. Καθώς το GPS στέλνει συντεταγμένες θέ-

σης κάθε δευτερόλεπτο, πολλά σημεία θα καταγράφονται στο ίδιο σημείο ενώ μι-

λάτε και το εγγεγραμμένο κομμάτι θα διαρκέσει περισσότερο χώρο. Μπορείτε να 

ενεργοποιήσετε το φίλτρο απόστασης για να αγνοήσετε τα σημεία GPS εάν είναι 

πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Τα νέα σημεία θα ξεκινήσουν την εγγραφή καθώς θα 

ξεπεράσετε την απόσταση που επιλέξατε στο φίλτρο. 

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων 

Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων είναι ένας πολύ καλός τρόπος 

για την ελαχιστοποίηση της απώλειας τυχαίων δεδομένων και την επαναφορά των 

πιο σημαντικών γεωγραφικών δεδομένων στη συσκευή σας iOS. 

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Πατήστε το κουμπί Δημιουργία αντιγράφων 

ασφαλείας των συλλογών μου στην καρτέλα Ρυθμίσεις> Εφεδρική αποθήκευση δεδο-

μένων για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των γεωγραφικών δεδομένων 

εντός της εφαρμογής. 

Σημείωση: το δημιουργούμενο αντίγραφο ασφαλείας περιλαμβάνει μόνο δεδομένα από τις 

Συλλογές μου (σελιδοδείκτες και κομμάτια GPS) και δεν περιλαμβάνει τα κατεβασμένα και 

αποθηκευμένα πλακίδια. 

Όταν το αντίγραφο ασφαλείας ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα δείτε το όνομα της 

συσκευής μαζί με την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας του αντιγράφου α-

σφαλείας: 

  

Αποθηκεύστε αντίγραφο ασφαλείας. Τα αντίγραφα ασφαλείας αποθηκεύονται 

στη συσκευή σας και θα καταργηθούν αυτόματα όταν καταργηθεί η εφαρμογή. 



Για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων, συνιστούμε να αποθηκεύετε τα αντί-

γραφα ασφαλείας τακτικά. 

• Για να αποθηκεύσετε το αντίγραφο ασφαλείας στον υπολογιστή σας, ξεκινήστε 

το iTunes και αντιγράψτε το χρησιμοποιώντας την επιλογή File Sharing (Κοινή 

χρήση αρχείων). 

• Για να μεταφέρετε το αντίγραφο ασφαλείας στη νέα συσκευή iOS μέσω 

AirDrop ή να το μετακινήσετε σε άλλη εφαρμογή, πατήστε το εικονίδιο : 

 

Επαναφορά από αντίγραφο ασφαλείας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να επα-

ναφέρετε τα δεδομένα σας από το αντίγραφο ασφαλείας: 

• Τοποθετήστε το αρχείο backback από τον υπολογιστή σας στον κοινόχρηστο φά-

κελο της εφαρμογής στο iTunes. 

• Επιλέξτε το αντίγραφο ασφαλείας που δημιουργήσατε νωρίτερα στη λίστα στην 

οθόνη Data Backup για να επαναφέρετε από. 

• Επιλέξτε το αρχείο .backup στη συσκευή iOS (π.χ. στην εφαρμογή Dropbox), πα-

τήστε το εικονίδιο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "Open In ..". 

Σημαντικό: η αποκατάσταση από το αντίγραφο ασφαλείας θα καταργήσει όλους τους τρέχο-

ντες σελιδοδείκτες και τα κομμάτια του GPS στις συλλογές μου. 

Σελιδοδείκτες 

Η λειτουργία Σελιδοδείκτες, είναι διαθέσιμη ως αγορά εντός της εφαρμογής, είναι 

ένας πολύ καλός τρόπος για να διατηρείτε τα αγαπημένα σας μέρη στα χέρια σας. 

Αποθηκεύστε τα μέρη στα οποία θέλετε να μεταβείτε ή επισημάνετε ένα ενδιαφέ-

ρον POI εν κινήσει για να επιστρέψετε αργότερα. 



Δημιουργία νέου σελιδοδείκτη. Αγγίξτε παρατεταμένα το χάρτη μέχρι να εμφα-

νιστεί το αναδυόμενο παράθυρο και έπειτα πιέστε το σελιδοδείκτη Place: 

→ 

 

Προβολή ονόματος σελιδοδεικτών. Πατήστε το εικονίδιο σελιδοδείκτη στο 

χάρτη. Αγγίξτε το ξανά για να το αποκρύψετε: 

 

Μετακίνηση του σελιδοδείκτη. Πατήστε το εικονίδιο σελιδοδείκτη και κρατήστε 

το για ένα δευτερόλεπτο, μετά σύρετε το σελιδοδείκτη στο σημείο που θέλετε και 

αφήστε το. 

Διαχείριση στοιχείων σελιδοδείκτη. Πατήστε το κουμπί δίπλα στο όνομα σελι-

δοδείκτη για να: 

• Επεξεργαστείτε το όνομα και την περιγραφή του σελιδοδείκτη. Αγγίξτε το πεδίο 

ονόματος ή περιγραφής και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πλη-

κτρολογήσετε ένα νέο κείμενο. 

• Αλλάξτε την προβολή εικονιδίου σελιδοδεικτών. Πατήστε το πεδίο Κατηγορία 

και επιλέξτε το εικονίδιο που θέλετε από τη λίστα με τα διαθέσιμα εικονίδια που 

θα ανοίξουν και στη συνέχεια πατήστε Πίσω. 



• Μετακίνηση σελιδοδείκτη σε άλλη συλλογή. Πατήστε το πεδίο με το όνομα της 

συλλογής και επιλέξτε το νέο όνομα από τη λίστα των διαθέσιμων συλλογών και, 

στη συνέχεια, πατήστε Πίσω. 

Αντιγραφή συντεταγμένων. Αγγίξτε τις συντεταγμένες για να εμφανιστεί το α-

ναδυόμενο παράθυρο με τις διαθέσιμες επιλογές για την αντιγραφή των συντε-

ταγμένων σελιδοδεικτών: 

• Αντιγραφή ως κειμένου - οι συντεταγμένες θα αντιγραφούν στο πρόχειρο με τη 

μορφή που βλέπετε (+9.570674, +100.060448). 

• Αντιγραφή ως διεύθυνση URL - οι συντεταγμένες θα αντιγραφούν ως διεύθυνση 

URL, η οποία θα περιέχει πληροφορίες γεωγραφικού εντοπισμού (γεωγραφικό 

πλάτος, γεωγραφικό μήκος, επίπεδο ζουμ) επιλεγμένου σελιδοδείκτη για γρήγορη 

κοινή χρήση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS (galileo: 

//9.570674,100.060446,16.0). Πατήστε αυτήν τη διεύθυνση URL από το μήνυμα η-

λεκτρονικού ταχυδρομείου ή το μήνυμα στη συσκευή σας iOS για να προβάλετε 

την τοποθεσία στον χάρτη εντός των χάρτων εκτός σύνδεσης του Galileo, αν είναι 

εγκατεστημένη. 

 

Εμφάνιση της κατεύθυνσης στον σελιδοδείκτη. Πατήστε την επιλογή διακόπτη 
γραμμής τριβής στη θέση ON: 

 

Σημείωση: Η γραμμή εδράνου σε ένα μόνο σελιδοδείκτη μπορεί να εμφανιστεί στο χάρτη 
οποιαδήποτε στιγμή. 

Προβολή του σελιδοδείκτη στον χάρτη. Αγγίξτε το εικονίδιο για να ανοίξετε 
τον χάρτη στο κέντρο του επιλεγμένου σελιδοδείκτη. 

Διαγράψτε ένα σελιδοδείκτη. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην οθόνη λεπτομε-
ρειών σελιδοδεικτών και κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή. 

Εξαγωγή σελιδοδείκτη. Αγγίξτε το εικονίδιο  στο κάτω μέρος της οθόνης λε-
πτομερειών σελιδοδεικτών και επιλέξτε τον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων 



σας. 
Διαβάστε περισσότερα: Εξαγωγή γεωγραφικών δεδομένων. 

Συμβουλή: Ο καλύτερος τρόπος για την εξαγωγή πολλών σελιδοδεικτών ταυτόχρονα είναι 
να τα αποθηκεύσετε σε μια συλλογή και να εξάγετε ολόκληρη τη συλλογή. 
 

GPS Tracks 

Οι χάρτες εκτός σύνδεσης του Galileo σάς επιτρέπουν να καταγράφετε τις κινήσεις 
σας, να προβάλλετε λεπτομερή στατιστικά στοιχεία και να εξάγετε καταγραμμένα 
κομμάτια GPS στις πιο κοινές μορφές. 

Εγγραφή πορείας GPS. Πατήστε το κουμπί REC στην οθόνη με το χάρτη. Αλλάζει 
το χρώμα των σημείων από γκρι σε κόκκινο. Πατήστε ξανά το κουμπί REC και η 
εγγραφή σταματά: 

 — Το κομμάτι δεν καταγράφει, 

 — Το κομμάτι καταγράφει 

Συμβουλή: ενώ καταγράφεται ένα κομμάτι GPS, εμφανίζεται ένα αριθμημένο σήμα στην 
επάνω δεξιά γωνία ενός εικονιδίου εφαρμογής στην Αρχική οθόνη:  

 

 
Σημείωση: Για να εγγράψετε κομμάτια GPS στο παρασκήνιο, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιτρέψει 
τη δραστηριότητα παρασκηνίου για την εφαρμογή Galileo στις Ρυθμίσεις> Γενικά> Ανανέ-
ωση εφαρμογής φόντου. 

Διαχειριστείτε τα στοιχεία του κομματιού. Πατήστε το κουμπί δίπλα στο όνομα 
του κομματιού για την: 

• Επεξεργασία ονόματος κομματιού και περιγραφή. Αγγίξτε το πεδίο ονόματος ή 
περιγραφής και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογή-
σετε ένα νέο κείμενο. 

• Μετακίνηση ενός κομματιου σε μια άλλη συλλογή. Πατήστε το πεδίο με το όνομα 
της συλλογής και επιλέξτε το νέο όνομα από τη λίστα των διαθέσιμων συλλογών 
και, στη συνέχεια, πατήστε Πίσω. 



• Αλλαγή του στυλ του κομματιού. Πατήστε το επιθυμητό χρώμα ή ρυθμίστε την 
αλλαγή χρώματος κομματιού ανάλογα με την ταχύτητα ή το υψόμετρο. 
Προβολή του κομματιού στο χάρτη. Πατήστε το εικονίδιο για να ανοίξετε τον 
χάρτη στο κέντρο του επιλεγμένου κομματιού GPS. 

Διαγράψτε ένα κομμάτι. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην οθόνη λεπτομερειών 
κομματιών και κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή. 

Εξαγωγή κομματιού. Αγγίξτε το εικονίδιο στο κάτω μέρος της οθόνης λεπτομε-
ρειών κομματιών και επιλέξτε τον τρόπο αποθήκευσης του κομματιού. 
Διαβάστε περισσότερα: Εξαγωγή γεωγραφικών δεδομένων. 

Συμβουλή: Ο καλύτερος τρόπος να εξάγετε πολλά κομμάτια GPS ταυτόχρονα είναι να τα 
αποθηκεύσετε σε μια συλλογή και να εξαγάγετε τη συλλογή. 

Συλλογές 
Οι συλλογές είναι ομάδες σελιδοδεικτών και κομμάτια GPS, όπως φάκελοι στην 
επιφάνεια εργασίας σας. Η οργάνωση αντικειμένων σε συλλογές καθιστά εύκολη 
τη διατήρηση των διαδρομών διαδρομής σας ξεχωριστά. 

Η λίστα συλλογών μου 

 

Επέκταση & συμπίεση της συλλογής στη λίστα. Χρησιμοποιήστε μια μόνο πτήση 
στη συλλογή στη λίστα. Μόλις μια συλλογή επεκταθεί, μπορείτε να δείτε το περιε-
χόμενό της ακριβώς κάτω από το φάκελο. 



•  η συλλογή επεκτείνεται, 

 

•  η συλλογή έχει καταρρεύσει. 

Ταξινόμηση δεδομένων στη λίστα. Μπορείτε εύκολα να ταξινομήσετε τις συλλο-
γές και το περιεχόμενό τους κατά ημερομηνία δημιουργίας, απόσταση και όνομα 
αρχείου στη λίστα: 

• Πρόσφατα - τα πιο πρόσφατα δημιουργημένα στοιχεία πηγαίνουν πρώτα, 
• Πλησιέστερες - συλλογές, που περιέχουν τοποθεσίες που βρίσκονται πλησιέ-
στερα στην τρέχουσα τοποθεσία σας, παρατίθενται στην κορυφή, 
• A-Z - Τα στοιχεία ταξινομούνται με αλφαβητική σειρά. 

Αναζήτηση στη λίστα. Αγγίξτε το πεδίο αναζήτησης για να αποκαλύψετε το πλη-
κτρολόγιο οθόνης και να ξεκινήσετε την πληκτρολόγηση. Η λίστα θα εμφανίζει 
δυναμικά συλλογές που περιέχουν στοιχεία που ταιριάζουν με τα κριτήρια ανα-
ζήτησης κατά την πληκτρολόγηση. 

Διαγραφή στη λίστα. Σύρετε το δάχτυλό σας οριζόντια κατά μήκος της συλλογής, 
του σελιδοδείκτη ή του κομματιού που θέλετε να διαγράψετε στη λίστα Οι συλλο-
γές μου, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Διαγραφή. 

Εμφάνιση / απόκρυψη στοιχείου από τη λίστα. Πατήστε το όνομα του στοιχείου 
στη λίστα Οι συλλογές μου, το χρώμα γραμματοσειράς κειμένου αλλάζει από 
μαύρο σε γκρι: μαύρο - για ορατό, γκρι - για κρυφά αντικείμενα. Πατήστε ξανά 
για να εμφανιστεί το κομμάτι ή ο σελιδοδείκτης στο χάρτη. 

Συλλογές 
Οι συλλογές είναι ομάδες σελιδοδεικτών και κομμάτια GPS, όπως φακέλοι στην 
επιφάνεια εργασίας σας. Η οργάνωση αντικειμένων σε συλλογές καθιστά εύκολη 
τη διατήρηση των διαφόρων διαδρομών σας ξεχωριστά. 

Η λίστα συλλογών μου 

 



Δημιουργία νέας συλλογής. Ίσως θελήσετε να δημιουργήσετε νέες συλλογές για 
ένα μεμονωμένο ταξίδι, χώρα, πόλη ή συγκεκριμένο σύνολο POI. Για να προσθέ-

σετε μια νέα συλλογή πατήστε το κουμπί  πάνω από τη λίστα Οι συλλογές μου. 
Καταχωρίστε τα στοιχεία της συλλογής και στη συνέχεια πατήστε Τέλος. 

Διαχείριση λεπτομερειών συλλογής. Πατήστε το κουμπί  δίπλα στο όνομα της 
συλλογής για την: 

• Επεξεργασία ονόματος συλλογής και περιγραφή. Αγγίξτε το πεδίο ονόματος ή 
περιγραφής και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογή-
σετε ένα νέο κείμενο. 

• Ορισμό μιας συλλογής ως προεπιλογή. Πιέστε το διακόπτη Default Collection 
στη θέση ON για να αποθηκεύσετε πρόσφατα προστιθεμένους σελιδοδείκτες και 
κομμάτια GPS σε αυτή τη συλλογή. 

Εμφάνιση & απόκρυψη της συλλογής από το χάρτη. Για να διατηρήσετε τους 
χάρτες χωρίς περιορισμούς και για ευκολία στη χρήση, μπορείτε να επιλέξετε τι να 
εμφανίσετε στο χάρτη σε οποιαδήποτε στιγμή. Για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε 
μια ολόκληρη συλλογή ταυτόχρονα (εκτός από την δυνατότητα εμφάνισης ή από-
κρυψης κάθε ξεχωριστού στοιχείου στη λίστα), μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών 
συλλογής και πατήστε το κελί με τον αριθμό των σελιδοδεικτών και των κομμα-
τιών που εμφανίζονται επί του χάρτη - ένα Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο 
που σας επιτρέπει να εμφανίσετε όλα ή να κρύψετε όλα. 

 

Προβολή της συλλογής στο χάρτη. Αγγίξτε το εικονίδιο  για να ανοίξετε τον 
χάρτη στο κέντρο της επιλεγμένης συλλογής. 

Διαγράψτε μια συλλογή. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην οθόνη λεπτομερειών 
συλλογής και κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή. 

Εξαγωγή συλλογής. Αγγίξτε το εικονίδιο  στο κάτω μέρος της οθόνης λεπτο-
μερειών συλλογής, επιλέξτε τον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων σας. 
Διαβάστε περισσότερα: Εξαγωγή γεωγραφικών δεδομένων. 

 



Συμβουλές και τεχνάσματα και αντιμετώπιση προβλημάτων 

Σε αυτήν την ενότητα, θα προχωρήσουμε σε μερικά από τα προηγμένα χαρακτη-
ριστικά, καθώς αφορούν συγκεκριμένους τομείς της χρήσης της εφαρμογής: 
• Προσαρμοσμένες πηγές χάρτη 

• Εισαγωγή χαρτών εκτός σύνδεσης 

• Εξαγωγή αρχείων που εξήχθησαν 

• Κρυφές ρυθμίσεις 

Προσαρμοσμένες πηγές χάρτη 

Εκτός από τους ενσωματωμένους διαδικτυακούς ψηφιδωτούς χάρτες, οι χάρτες ε-
κτός σύνδεσης του Galileo υποστηρίζουν επίσης προσαρμοσμένους χάρτες σε α-
πευθείας σύνδεση. Μπορείτε να προσθέσετε οποιαδήποτε πηγή χάρτη που σας α-
ρέσει χρησιμοποιώντας ένα ειδικό αρχείο XML που περιέχει περιγραφή του παρο-
χέα χαρτών. 

Απλές προσαρμοσμένες πηγές χαρτών. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πώς 
μπορεί να οριστεί το αρχείο XML για την πηγή OpenStreetMap: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<customMapSource>  
<name>OpenStreetMap</name>  
<url>http://{$serverpart}.tile.openstreetmap.org/{$z}/{$x}/{$y}.png</url>  
<serverParts>a b c</serverParts>  

</customMapSource> 

Προσαρμοσμένες πηγές χαρτών πολλαπλών επιπέδων. Μπορούν να οριστούν πη-
γές χαρτών που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα επίπεδα, παρόμοια με τις 
προσαρμοσμένες πηγές χαρτών ενός επιπέδου. Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει 
πώς μπορεί να αφαιρεθεί το αρχείο XML για την υβριδική πηγή του OpenSeaMap: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 

<customMapSource> 
<name>OpenSeaMap</name>  
<minZoom>0</minZoom>  



<maxZoom>18</maxZoom>  
<layers>  
<layer>  
<url>http://{$serverpart}.tile.openstreetmap.org/{$z}/{$x}/{$y}.png</url>  
<serverParts>a b c</serverParts>  

</layer>  
<layer>  
<minZoom>9</minZoom>  
<maxZoom>18</maxZoom>  
<url>http://tiles.openseamap.org/seamark/{$z}/{$x}/{$y}.png</url>  
</layer>  
</layers>  
</customMapSource> 

Οι πιο σημαντικές ετικέτες αυτού του ορισμού περιγράφονται παρακάτω: 

<name> – the name of the map source, 

<url> – the path for the tiles of the map source with the specific placeholders in 
curly brackets: 

 {$z} – the zoom level, 
 {$x} – the X tile coordinate, 
 {$y} – the Y tile coordinate, 
 {$invX} – the inverted X tile coordinate, 
 {$invY} – the inverted Y tile coordinate, 
 {$serverpart} – (optional) in case of multiple servers for the map source. 

<serverParts> – a space-separated list of parts that replace the {$serverpart} in 
<url> tag. 

<retina> – tag for defining the size of Retina map tiles: 

 <retina>1</retina> – for 512х512 px (e.g. Google Maps HD), 
 <retina>2</retina> – for 256х256 px (e.g. CloudMade HD). 

Πώς να προσθέσετε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να προσθέσετε προσαρμο-
σμένη πηγή χάρτη σε απευθείας σύνδεση στην εφαρμογή: 

1. Τοποθετήστε το αρχείο XML στον κοινόχρηστο φάκελο της εφαρμογής στο 
iTunes. 

2. Ανοίξτε το αρχείο XML που επισυνάπτεται στο Email στη συσκευή σας χρη-
σιμοποιώντας την επιλογή "Open in Galileo". 



3. Ανοίξτε το αρχείο XML από το Dropbox στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας 
την επιλογή "Άνοιγμα σε ..". 

4. Ως αποτέλεσμα, η νέα πηγή χάρτη θα εμφανιστεί στη λίστα Πηγές χαρτών. 
Αντιμετώπιση προβλημάτων. Μερικές φορές μπορείτε να δείτε κενές περιο-
χές χαρτών (κεραμίδια), με τα ακόλουθα προειδοποιητικά μηνύματα στο 
χάρτη: 
• "Σφάλμα φόρτωσης πλακιδίων. Ελέγξτε τη σύνδεση στο Internet" - αυτό 
εμφανίζεται όταν τα κεραμίδια λείπουν από τη μνήμη cache και η εφαρ-
μογή δεν μπορεί να τα κατεβάσει. Ενεργοποιήστε μια σύνδεση στο Internet 
ή μεταβείτε στη λειτουργία "online" (ρύθμιση της λειτουργίας δικτύου) για 
να φορτώσετε τα πλακάκια που λείπουν. 
• "Σφάλμα φόρτωσης πλακιδίων. Λάθος απάντηση από το διακομιστή" - ο 
σε απευθείας σύνδεση διακομιστής δεν αποκρίνεται. Προσπαθήστε να με-
ταβείτε αργότερα σε αυτήν την περιοχή για να φορτώσετε ξανά τυχόν χα-
μένα πλακάκια. 
 
Εισαγωγή χαρτών εκτός σύνδεσης 
Το χαρακτηριστικό, διαθέσιμο ως αγορά εντός εφαρμογής, σας επιτρέπει να 
εισάγετε προσαρμοσμένους χάρτες εκτός σύνδεσης σε μορφή .sqlitedb ή 
.mbtiles. 
Δημιουργία χάρτη εκτός σύνδεσης. Η βασική ιδέα είναι να δημιουργήσετε 
εκ των προτέρων έναν χάρτη εκτός σύνδεσης για την επιθυμητή περιοχή με 
ένα από τα παρακάτω εργαλεία στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα 
από τα παρακάτω εργαλεία: 
• Δημιουργός Atlas Mobile (γνωστός και ως MOBAC) 
• TileMill 
• SAS.Planet 
Το Κινητό Atlas Creator (MOBAC) - είναι ένα ελεύθερο λογισμικό που σας 
επιτρέπει να κατεβάσετε χάρτες από πολλές πηγές χαρτών και να τις απο-
θηκεύσετε σε μορφή .sqlitedb που χρησιμοποιείται από τους Χάρτες Offline 
του Galileo. Αυτό το εργαλείο είναι συμβατό με τα Windows, Mac OS X και 
Linux. 
Αναφορά: Για να μάθετε πώς να δημιουργείτε χάρτες εκτός σύνδεσης σε μορφή 
.sqlitedb, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο MOBAC. 
Το TileMill (από το MapBox) είναι μια εφαρμογή επιφάνειας εργασίας για 
τους χαρτογράφους που μπορεί εύκολα και γρήγορα να σχεδιάσει και να 
δημιουργήσει εκπληκτικούς χάρτες εκτός σύνδεσης σε μορφή .mbtiles που 
υποστηρίζονται από τους χάρτες Offline του Galileo. Είναι απόλυτα συμ-
βατό με τα Mac OS X, τα Windows και το Ubuntu. 
Αναφορά: Για να μάθετε πώς να δημιουργείτε χάρτες εκτός σύνδεσης σε μορφή 
.mbtiles, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του TileMill. 
 
Το SAS.Planet είναι ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για προβολή και λήψη 



δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης και συμβατικών χαρτών σε 
μορφή .sqlitedb. 
Αναφορά: Για να μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε χάρτες εκτός σύνδεσης σε 
μορφή .sqlitedb, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του SAS.Planet. 
 
Εισαγωγή χάρτων εκτός σύνδεσης. Μόλις δημιουργήσετε έναν χάρτη ε-
κτός σύνδεσης, θα πρέπει να το ανεβάσετε στη συσκευή σας. Υπάρχουν δύο 
τρόποι εισαγωγής ενός χάρτη εκτός σύνδεσης στη συσκευή σας: μέσω του 
iTunes ή του Dropbox. 
Εισαγωγή χρησιμοποιώντας το iTunes Συνδέστε τη συσκευή σας στον υ-
πολογιστή σας, εκκινήστε την εφαρμογή iTunes και εκτελέστε τα παρακάτω 
βήματα: 
1. Ανοίξτε την εφαρμογή iTunes και επιλέξτε τη συσκευή σας (για να επα-
ναφέρετε την παραδοσιακή προβολή της πλευρικής μπάρας στην πιο πρό-
σφατη έκδοση του iTunes, ανοίξτε την επιλογή Προβολή από τη γραμμή 
μενού και επιλέξτε Εμφάνιση πλευρικής εργαλειοθήκης). 
2. Μεταβείτε στην καρτέλα Εφαρμογές, μεταβείτε στην ενότητα Κοινή 
χρήση αρχείων και επιλέξτε το Galileo στη λίστα Εφαρμογές. 
3. Προσθέστε το αρχείο με τον χάρτη εκτός σύνδεσης στον κοινόχρηστο φά-
κελο Χάρτες Offline του Galileo. 

 



Εισαγωγή με Dropbox. Εκτός από το συγχρονισμό του iTunes, υπάρχει ένας άλ-
λος εύχρηστος τρόπος για να ανεβάσετε τους χάρτες εκτός σύνδεσης στους Χάρτες 
Offline Galileo, αν είστε χρήστης του Dropbox: 

1. Τοποθετήστε το αρχείο με τον δημιουργημένο χάρτη εκτός σύνδεσης, σε μορφή 
.sqlitedb / .mbtiles, στο φάκελο Dropbox στον υπολογιστή σας. 
2. Ανοίξτε το φάκελο Dropbox στη συσκευή σας iOS και περιμένετε μέχρι το αρχείο 
που τοποθετήσατε να συγχρονιστεί αυτόματα μεταξύ των συσκευών. 
3. Επιλέξτε το χάρτη εκτός σύνδεσης που θέλετε να εισαγάγετε και πατήστε το κου-
μπί, στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο "Άνοιγμα σε ..". 
4. Επιλέξτε "Open in Galileo" για να ξεκινήσει η διαδικασία εισαγωγής. 

→  

Χρήση χαρτών εκτός σύνδεσης. Μεταβείτε στην επιλογή "Πηγή χαρτών" στις ρυθ-
μίσεις εφαρμογής και επιλέξτε το εισαγόμενο όνομα χάρτη στη λίστα και πάλι στην 
προβολή χάρτη. Εάν δεν είστε πάνω από την περιοχή με χάρτη εκτός σύνδεσης, 
πατήστε το πράσινο βέλος που υποδεικνύει την κατεύθυνση προς το χάρτη εκτός 
σύνδεσης. Μεγέθυνση για να δείτε μια λεπτομερή προβολή του χάρτη εκτός σύν-
δεσης. 
Αντιμετώπιση προβλημάτων. Μερικές φορές μπορείτε να δείτε κενές περιοχές χαρ-
τών, με τα ακόλουθα προειδοποιητικά μηνύματα στο χάρτη: Msgstr "" "Το πλακί-
διο δεν βρίσκεται στον χάρτη εκτός σύνδεσης. Προσθέστε περισσότερα επίπεδα". - 
αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πλακάκια χάρτη στο τρέχον επίπεδο ζουμ στον 
χάρτη εκτός σύνδεσης. Έχετε εισαγάγει πιθανώς ανεπαρκώς λεπτομερή επίπεδα, 
οπότε όταν κάνετε μεγέθυνση, δεν υπάρχουν downloaded πλακίδια για αυτό το 
επίπεδο. 

 



Εξαγωγή αρχείων 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εξαγόμενη συλλογή, στο σελιδοδείκτη ή στο 
κομμάτι GPS: 

1. Συνδέστε τη συσκευή σας στο iTunes. 
2. Μεταβείτε στην καρτέλα Εφαρμογές και μετακινηθείτε προς τα κάτω στην 

ενότητα Κοινή χρήση αρχείων. 
3. Επιλέξτε το Galileo για να δείτε μια λίστα των αρχείων που εξάγονται μέσα 

στην εφαρμογή στη συσκευή σας iOS. 
4. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αντιγράψετε στον υπολογιστή σας από τη 

λίστα "Έγγραφα" και κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση σε ..". 
5. Εντοπίστε το φάκελο στον υπολογιστή στον οποίο θέλετε να αντιγράψετε το 

επιλεγμένο αρχείο και κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα. Τα επιλεγμένα αρ-
χεία θα αντιγραφούν στον υπολογιστή σας αμέσως. 

 

Κρυφές ρυθμίσεις 

Οι κρυφές ρυθμίσεις είναι τροποποιήσεις που έχουν σχεδιαστεί για να προσαρμό-
ζουν τη συμπεριφορά και την εμφάνιση της εφαρμογής στον συγκεκριμένο τρόπο 
χρήσης. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές, μεταβείτε στο σύστημα Ρυθμίσεις, 
μετακινηθείτε προς τα κάτω και βρείτε το Galileo στη λίστα εφαρμογών. 
Οι ακόλουθες πρόσθετες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες για το Galileo: 



• Αφήστε το overzoom στο χάρτη. Αν είναι ενεργοποιημένη, ο χάρτης μπορεί να 
μεγεθυνθεί περισσότερο από όσο επιτρέπει η κλίμακα. 

• Να επιτρέπεται η περιστροφή του χάρτη. Εάν είναι ενεργοποιημένη, η εφαρμογή 
αναγνωρίζει την περιστροφή του χάρτη χρησιμοποιώντας χειρονομία δύο δακτύ-
λων. 
• Σελιδοδείκτες συμπλέγματος. Εάν είναι ενεργοποιημένη, η εφαρμογή ομαδο-
ποιεί σελιδοδείκτες που βρίσκονται κοντά στον χάρτη. 

• Τύπος δραστηριότητας GPS. Εκεί μπορείτε να ορίσετε τον τύπο δραστηριότητας 
GPS ανάλογα με τις ανάγκες σας. Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις 
επιλογές, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο: Τύποι δραστηριότητας. 

 

 

 

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/CoreLocation/Reference/CLLocationManager_Class/#//apple_ref/c/tdef/CLActivityType

