
GoldenDict programos diegimas ir jai tinkamų StarDict žodynų naudojimas

„GoldenDict“ yra programa, palaikanti įvairiausius žodynų formatus, pvz., StarDict, Babylon, 
Dictd, ABBYY Lingvo, turi prieigą prie Vikipedijos. Taip pat yra galimybė versti pele pažymėtą ar 
virš pelės esantį tekstą (priklausomai nuo operacinės sistemos ir programos, kurioje esantį tekstą 
norima versti), o teksto vertimas parodomas iškylančiame lange (angl. Scan Popup). Vienu metu 
galima naudoti kelis žodynus, yra galimybė juos grupuoti. Nuo GoldenDict 1.5RC versijos 
palaikoma visatekstė paieška.

Windows sistemoje
• Parsiųskite kurią nors „GoldenDict“ atmainą:

◦ stacionarią „GoldenDict   1.0“ atmainą galite įdiegti visiems kompiuterio naudotojams; 
◦ „GoldenDict 1.5RC“ galima arba įdiegti visiems kompiuterio naudotojams paleidus EXE 

diegimo rinkmeną, arba galite parsiųsti ZIP arba 7z archyvą ir jį išpakuoti į USB atmintuką, kad 
vėliau programa galėtumėte naudotis bet kuriame kompiuteryje su Windows operacine sistema.

◦ „GoldenDict Portable 1.0“ atmainą galite diegti į USB atmintuką ir naudotis bet kuriame 
kompiuteryje su Windows operacine sistema;

• Jei turite stacionarią „GoldenDict“ (nesvarbu, 1.0 ar 1.5 versijos, tiesiog išpakuotą ar įdiegtą visiems 
naudotojams) atmainą, StarDict formato žodynus išpakuoti galite bet kur, kadangi programoje 
nuspaudę F3 klavišą (arba eidami per meniu Keisti>Žodynai ar Taisa>Žodynai) kortelėje „Šaltiniai“ 
galite nurodyti kelius, kuriuose žodynai laikomi. „Šaltinių“ kortelės dialoge „Rinkmenos“ (arba 
„Failai“) spauskite „Pridėti“ ir pažymėkite katalogą, kuriame išpakavote žodynus.

• Jei išpakavę „GoldenDict 1.5RC“ archyvą programos kataloge sukursite „portable“ katalogą, 
programą galėsite naudoti ne kaip stacionarią, o kaip kilnojamą. Tokiu atveju StarDict formato 
žodynus reikia išpakuoti į „content\dic“ pakatalogį. Kitų kelių iki žodynų programa neleis pridėti.

• Jei naudojate „GoldenDict Portable“, tuomet žodynus patalpinkite pakatalogyje 
„\GoldenDictPortable\Data\content\dic\“. Kitų kelių iki žodynų programa neleis pridėti.

Linux operacinėje sistemoje (Ubuntu/openSUSE/Fedora...)
• Įdiekite „GoldenDict“ programą naudodamiesi paketų tvarkytuve. Pavyzdžiui, Ubuntu naudotojai 

gali įdiegti naudodamiesi „Ubuntu programų centru“ (angl. „Software center“).
OpenSUSE naudotojai vienu paspaudimu gali pradėti diegti nuspaudę šią nuorodą.

• StarDict žodynus išpakuoti galite bet kur, kadangi „GoldenDict“ programoje nuspaudę F3 klavišą 
(arba eidami per meniu Keisti>Žodynai ar Taisa>Žodynai) kortelėje „Šaltiniai“ galite nurodyti 
kelius, kuriuose žodynai laikomi.

• Vis tik, jei norite kad žodynus matytų ir kitos programos, pvz., StarDict, QStarDict, geriau žodynus 
nukopijuoti į standartinius katalogus. Paprastai naudotojo StarDict žodynai laikomi ~/.stardict/dic/ 
kataloge (pastarojo „.stardict“ katalogo pradžioje esantis taškas reiškia, kad katalogas yra paslėptas; 
jis turėtų būti naudotojo namų kataloge, t. y. /home/naudotojas/.startdict/dic; jei tokio katalogo nėra, 
jį galite sukurti patys). Jei norite kad diegiamą StarDict formato žodyną matytų ir kiti kompiuterio 
naudotojai, StarDict žodyno failus išpakuokite į /usr/share/stardict/dic/ katalogą (priėjimui prie šio 
katalogo reikia administratoriaus teisių).

Apple MAC OS X
• Įdiekite „GoldenDict“ versiją MAC sistemai.
• StarDict žodynus išpakuoti galite bet kur, kadangi „GoldenDict“ programoje nuspaudę F3 klavišą 

(arba eidami per meniu Keisti>Žodynai ar Taisa>Žodynai) kortelėje „Šaltiniai“ galite nurodyti 
kelius, kuriuose žodynai laikomi. „Šaltinių“ kortelės dialoge „Rinkmenos“ (arba „Failai“) spauskite 
„Pridėti“ ir pažymėkite katalogą, kuriame išpakavote žodynus.

Android išmaniajame telefone:
• Įdiekite „GoldenDict Free“ programą. 
• SD kortelėje sukurkite „GoldenDict“ katalogą. 
• StarDict žodynus išpakuokite SD kortelės „GoldenDict“ kataloge.
• „GoldenDict“ alternatyva – „ColorDict“. Jai skirti žodynai laikomi SD kortelės kataloge „dictdata“.

http://downloads.sourceforge.net/goldendict/GoldenDict-1.0.1-1-Install.exe
https://github.com/goldendict/goldendict/wiki/Early-Access-Builds-for-Windows
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socialnmobile.colordict&hl=lt
https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.goldendict.android.free
https://github.com/goldendict/goldendict/wiki/Early-Access-Builds-for-Mac-OS-X
http://software.opensuse.org/ymp/office:goldendict/openSUSE_Factory/goldendict.ymp
http://pkgs.org/search/?keyword=goldendict
http://portableapps.com/apps/education/goldendict_portable
http://downloads.sourceforge.net/goldendict/GoldenDict-1.0.1-1-Install.exe


Ekrano nuotraukos:

„GoldenDict“ Android sistemoje


