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Ο∆ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Greenshot 
(http://www.sotostips.gr/2010/10/greenshot-screenshot.html) 

 

Το Greenshot είναι ισχυρό, ελαφρύ και δωρεάν πρόγραµµα λήψης screenshot 
(στιγµιότυπο Οθόνης ή απεικόνιση οθόνης ή φωτογραφία οθόνης στα Ελληνικά) και 
"επεξεργαστής". Παίρνει φωτογραφίες δηλαδή από ολόκληρη την οθόνη ή µέρος αυ-
τής, και µετά αν θέλετε κόβετε ράβετε (crop), προσθέτετε βελάκια, υπογραµµίζετε 
(highlight), θολώνετε (obfuscate) µέρος της φωτογραφίας, προσθέτετε κουτάκι µε 
κείµενο, σχεδιάζετε έλλειψη, τετραγωνάκι, ευθεία γραµµή γύρω από κείµενα και φω-
τογραφίες, µεγέθυνση συγκεκριµένης περιοχής και κάµποσα άλλα τέτοια ωραία. Εί-
ναι ελεύθερο λογισµικό (open source) που αναπτύσσετε κανονικά (δεν είναι νεκρό 
πρότζεκτ). Το πρόγραµµα διαθέτει uninstaller (για απεγκατάσταση) στο µενού Έναρ-
ξη. 

Υπάρχει βέβαια το Print Screen(prt scr) 

 
Τώρα, όπως θα ξέρετε, ακόµη και πριν την εγκατάσταση κάποιου προγράµµατος για 
λήψη στιγµιοτύπων οθόνης(screenshot) πατώντας το πλήκτρο Print Screen (Prt Scr, 
συνήθως στο πάνω µέρος του πληκτρολογίου στα desktop computers) παίρνω 
fullscreen screenshot. Ή, έχοντας επιλέξει µε το ποντίκι ένα παράθυρο, µετά πατώ-
ντας ταυτόχρονα alt - Prt Scr παίρνω την απεικόνιση οθόνης του συγκεκριµένου µόνο 
παραθύρου. Μετά όµως πρέπει να επικολλήσω την φωτογραφία που πήρα σε κάποιο 
πρόγραµµα επεξεργασίας φωτογραφιών. Πχ στο paint (πρόγραµµα ζωγραφικής 
Windows).  Έτσι επεξεργάζοµαι (συνήθως µε φτωχά αποτελέσµατα) την φωτογραφία 
και τη σώζω στον υπολογιστή ως jpg, png, gif. 

Το δωρεάν πρόγραµµα λήψης screenshot Greenshot 

Το πρόγραµµα screenshot (απεικόνιση οθόνης) Greenshot είναι πολύ µικρό σε µέγε-
θος. Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται πολύ γρήγορα. Ξεκινάω το πρόγραµµα. Το µι-
κρό αυτό πρόγραµµα τίθεται σε λειτουργία και "εγκαθίσταται" δίπλα στο ρολόι 
(systray). Θα ξεκινά κάθε φορά που θα ξεκινάτε τα Windows(από τις ρυθµίσεις µπο-
ρεί να το κάνετε να µην ξεκινά). 
 
 
Λήψη screenshot  
 
Έχουµε τις εξής δυνατότητες λήψης σε στιγµιότυπα οθόνης: 

• Λήψη απεικόνισης µιας περιοχής στην οθόνη 
• Λήψη απεικόνισης προηγούµενης(τελευταίας) απεικόνισης 
• Λήψη απεικόνισης ενός παραθύρου στα Windows 
• Fullscreen λήψη screenshot 

Όσο είναι σε λειτουργία το Greenshot, µε ταυτόχρονο πάτηµα πλήκτρων Ctrl-Prt Scr 
έχετε fullscreen λήψη screenshot. 
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Το πλήκτρο Print Screen (Prt Scr), όσο είναι σε λειτουργία το Greenshot αν το πατή-
σετε µόνο του, το pointer (κέρσορας) του ποντικιού µετατρέπεται από βελάκι σε 
σταυρουδάκι. Πηγαίνετε το ποντίκι εκεί που θέλετε να ξεκινάει η περιοχή που θα λά-
βετε screenshot. κάντε αριστερό κλικ(πατήστε) και έχοντας πατηµένο το αριστερό 
κουµπί του ποντικιού σύρετε το ποντίκι διαγωνίως ώστε να επισηµανθεί όλη η περιο-
χή που ζητάτε να βγάλετε φωτογραφία. Αφήστε το κουµπί: 
 

Παίρνοντας Screenshot περιοχής 
 
Θα έχετε φωτογραφήσει έτσι µια περιοχή, ένα µέρος, της οθόνης: 
 

 
 
Όπως θα δούµε σε λίγο, επεξεργάζεστε την φωτογραφία, αφού ήδη σας την άνοιξε 
στον δικό του επεξεργαστή αυτόµατα το Greenshot. Αφού την επεξεργαστείτε κλικ 
στο µενού File και µετά κλικ save as. Επιλέγετε όνοµα για την φωτογραφία στα Αγ-
γλικά και επιλέγετε σαν τι θα τη σώσετε τη φωτογραφία jpg, png, gif. Αν δεν επιλέξε-
τε το σώζει σε jpg. 
 
Με ταυτόχρονο πάτηµα των πλήκτρων Shift - Prt Scr τώρα µπορείτε να έχετε την τε-
λευταία απεικόνιση που είχατε "τραβήξει" πριν πχ 2 ώρες ή 1 λεπτό. Εγώ αυτό το 
βλέπω χρήσιµο στο εξής. Το πρόγραµµα Greenshot δυστυχώς ακόµη ∆ΕΝ έχει 
undo(αναίρεση). Έτσι, αν κάνετε κάποια λάθη απλώς κλείστε τον επεξεργαστή. Θα 
ζητήσει να σώσετε την επεξεργασµένη φωτογραφία µε λάθη. Πείτε όχι. Μετά πατή-
στε Shift - Prt Scr και θα ανοίξει ο επεξεργαστής µε ανεπεξέργαστη το τελευταίο 
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screenshot που βγάλατε. 
 
Λήψη απεικόνισης ενός παραθύρου στα Windows γίνεται µε το γνωστό Alt - Prt Scr. 
Για παράδειγµα: έχουµε ένα παραθυράκι που µας πετάχτηκε όταν στον περιηγητή 
µας(browser) κάναµε κλικ σε κάποιο στοιχείο µενού. Και θέλω να βγάλω φωτογρα-
φία µόνο αυτό το παραθυράκι. Κλικ στο παραθυράκι να είναι επιλεγµένο και ορατό 
και πατήστε Alt - Prt Scr: 

Screenshot παραθύρου διαλόγου "εκτύπωση" 
 

Επεξεργασία screenshot στον Greenshot 

Όταν πάρετε ένα στιγµιότυπο οθόνης είπαµε ότι πετάγεται αυτόµατα ο επεξεργα-
στής(editor) του Greenshot που σας έχει ανοίξει την φωτογραφία που βγάλατε και 
περιµένει να την επεξεργαστείτε και να τη σώσετε στον υπολογιστή σας. Αν προσέ-
ξετε λοιπόν το παράθυρο του επεξεργαστή, εκτός από το οριζόντιο µενού έχει ένα 
κάθετο µενού µε εικονίδια στην αριστερή στήλη (κλικ στην εικόνα για µεγέθυνση): 
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Τι δυνατότητες έχουµε λοιπόν: 

• Selection tool(εργαλείο επιλογής) 
• Draw rectangle(ζωγραφίστε τετράγωνο) 
• Draw ellipse(έλλειψη) 
• Draw line(γραµµή) 
• Draw arrow(βελάκι) 
• Add textbox(προσθέστε κουτάκι µε κείµενο) 
• Highlight 
• Obfuscate(θόλωση περιοχής) 
• Crop 

Όπως αναφέρω και δείχνω στην εικόνα που είδατε, αν κάνω κλικ πχ στο εικονίδιο 
obfuscate εµφανίζονται βοηθητικά στοιχεία σαν οριζόντιο µενού. Πχ µπορεί να επι-
λέξω πως θα είναι η θόλωση. Pixelize ή blur. Αν θα βάλω σκιά κλπ. Πχ αν έκανα κλικ 
στο highlight θα είχε εµφανιστεί το οριζόντιο µενού τροποποίησης: 

1. Highlight text 
2. Highlight area 
3. Grayscale 
4. Magnify  

Κρίµα να παραβλεφθεί: Το highlight text επισηµαίνει το κείµενο που επιλέγετε. Το 
highlight area θολώνει όλη τη φωτογραφία εκτός από την περιοχή που επιλέξετε µε 
αυτό. Το Grayscale κάνει µαυρόασπρη µόνο την περιοχή που επιλέξετε. Το Magnify 
µεγαλώνει την περιοχή που επιλέξατε. 
 

 
 
Το Help στο πρόγραµµα λήψης στιγµιοτύπων οθόνης Greenshot είναι ξεκάθαρο και 
µικρό. ∆ιαβάζετε εύκολα. Μάλιστα είναι σπανιότατο το να βρεις σε πρόγραµµα ανοι-
χτού κώδικα σοβαρό αρχείο βοήθειας. Μου έκανε εντύπωση. Ενώ το πρόγραµµα έχει 
µεταφραστεί σε πολλές γλώσσες συµπεριλαµβανοµένων των Τουρκικών τα Ελληνικά 
απουσιάζουν ακόµη. Ένα υποτυπώδες φόρουµ για να δείτε τυχόν προβλήµατα. 
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Update:Σενάριο. Ας πούµε ότι θέλετε screenshot κάπου µενού(menu) στο Google 
Chrome ή αλλού. Αν προσπαθήσετε να πατήσετε τα πλήκτρα Alt-PrtScr πρώτα εξα-
φανίζεται το µενού, µετά τραβά screenshot το Greenshot. Λύση: Πάρτε full screen 
screenshot, και µετά κόψτε το κοµµάτι menu που σας ενδιαφέρει. Αυτό µπορεί να γί-
νει και κάνοντας δεξί κλικ και exit από το πρόγραµµα Greenshot δίπλα στο ρολόι, 
εµφανείστε το µενού που σας ενδιαφέρει, πατήστε PrtScr, ξεκινήστε το Greenshot ή 
το πρόγραµµα ζωγραφικής Windows(οπότε επικόλληση στο τελευταίο χρειάζεται) 
και επεξεργαστείτε. Στο πρόγραµµα ζωγραφικής paint, κόβετε το κοµµάτι "µενού" 
µετά κλικ στο νέο, επικόλληση... 
 


