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1. SISTEMA ESKAKIZUNAK 
 
• Windows XP, Windows Vista edo Windows 7  

• LibreOffice 3.4.1  (http://www.libreoffice.org/download)

• 64 biteko sistemetan Java instalatuta edukitzea komeni da (LibreOfficen orriko SDK 
nahikoa litzateke, hau ere http://www.libreoffice.org/download)

 
2. INSTALAZIOA 
 
Bi aukera daude:

1. UZEIren Sinonimoen Hiztegiaren hedapena instalatzeko “SinonimoenHiztegia_windows.oxt” 
fitxategian klik bikoitza egin eta,  LibreOfficen hedapenen kudeatze menuan hedapen hau 
gehituko da  Ados sakatuta. 

2. LibreOffice ireki eta menuan Tresnak -> Hedapenen kudeatzailea jarraituz  Gehitu botoiari 
eman eta “SinonimoenHiztegia_windows.oxt” aukeratu.

LibreOffice itxi eta berriro irekitzean martxan egongo da.
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3. LABURDURAK 
 
3.1. Kategoria 

laburdura azalpena 
ad. aditza 
adlag. adizlaguna 
adond. aditzondoa 
det. determinatzailea 
erak. erakuslea 
esap. esapidea 
interj. interjekzioa 
iz. izena 
iz./izond. izena/izenondoa 
izlag. izenlaguna 
izond. izenondoa 
izord. izenordaina 
junt. juntagailua 
lok. lokailua 
lokuz. lokuzioa 
onom. onomatopeia 
postp. postposizioa 
prt. partikula 
tit. titulua (izendapena) 
zenbtz. zenbatzailea 

3.2. Euskalkia

laburdura azalpena 
B-G Bizkaiera/Gipuzkera 
Bizk./Naf. Bizkaiera/Goi-nafarrera 
Bizk./Zub. Bizkaiera/Zuberera 
BN Behe-nafarrera 
BN-Z Behe-nafarrera/Zuberera 
G-N Gipuzkera/Nafarrera 
Heg. Hegoaldea 
Ipar. Iparraldea 
Ipar./Bizk. Iparraldea/Bizkaiera 
Ipar./Naf. Iparraldea/Goi-nafarrera 
L-BN Lapurtera – Behe-nafarrera 
L-BN-N Lapurtera  –  Behe-nafarrera  – 

Goi-nafarrera 
L-N Lapurtera – Goi-nafarrera 
Lap. Lapurtera 
Naf. Goi-nafarrera 
Naf./Zub. Goi-nafarrera/Zuberera 
Zub. Zuberera 
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Zub./Am. Zuberera/Amikuzera 
Gip. Gipuzkera 
Bizk. Bizkaiera 

3.3. Erabilera-markak 

adkor. adierazkorra 
beh. behe-mailakoa 
g.e. gutxi erabilia 
haur. haur-hizkuntza 
jas. jasoa 
neol. neologismoa 
zah. zaharra, zaharkitua 

4. ERABILERA 
UZEIren  Sinonimoen  Hiztegiaren  bertsio  elektroniko  hau  erabiltzeko,  LibreOffice  3.4.x  testu-
prozesadorea instalatuta eta irekita eduki behar da ordenagailuan. Horrez gain, testu-prozesadorean 
“euskara” hizkuntza hautatuta edukitzea komeni da. 

Hasteko, erabiltzaileak euskarazko hitz bat hautatu behar du.

Erabiltzailea LibreOffice-ekin lanean ari denean, euskarazko hitz baten sinonimoa jakin nahi badu, 
hitz hori hautatu ondoren, saguaren eskuineko botoiarekin klik eginez, ondoko irudiko laster-menua 
agertuko zaio:

1. irudia. Laster-menuko Sinonimoak aukera
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Laster-menuko aukera bat Sinonimoak da. UZEIren Sinonimoen Hiztegiaren informazioa ikusi ahal 
izateko, aukera horren gainean ezarri beharko da sagua, eta hautatutako hitzaren sinonimo batzuk 
azalduko dira. 

Menu  honek  aukeratutako  hitzak  sinonimorik  badu  adierak  erakutsiko  ditu  lehenbizi,  eta  hauen  
barruko azpimenuak sinonimoak. Azken hauek izango dira ordezteko hautagaiak.

5. DESINSTALAZIOA 

Sinonimoen Hiztegia LibreOffice testu-prozesadoretik kendu nahi bada, hau da egin beharrekoa: 

- Tresnak menuan hautatu Hedapenen kudeatzailea... 
- SinonimoenHiztegia.oxt hautatu 

- Kendu
- Ados

Honekin, hiztegia eta liburutegi guztiak sistematik ezabatuko dira. 


