
Запуск двох (кількох) версій Skype на 
одному компютері

За замовчуванням Ви можете використовувати на одному комп'ютері тільки одну 
запущену версію програми Skype. Повторне натискання на ярлик не призводить до 
запуску другої копії програми. Для вирішення цього завдання, починаючи з версії 
Skype 4.0 для Windows була додана спеціальна команда / secondary.

Для того щоб запустити Skype з додатковою командою створіть новий ярлик (правою 
кнопкою по робочому столу Створити-> Ярлик)

  В поле впишіть "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /secondary

Тепер після кожного запуску ярлика буде запускатися нова копія програми.

Є і деякі мінуси:

Після запуску другої копії програми спливає вікно введення логіна і пароля.

Запущені версії програми складно відрізняти один від одного - при наведенні на 
значок Skype в панелі задач, ми бачимо спливаючу підказку «Skype». Було б не 
погано виводити тут ім'я користувача.

Вирішення цих завдань:

У каталозі C: \ Program Files \ Skype \ Phone \ створюємо папки з іменами 
користувачів, наприклад User1 і User2

Заходимо в папку, де зберігаються налаштування та історія користувачів C: \ 
Documents and Settings \ your_windows_username \ Application Data \ Skype \ (в 
windows 7 - в папку C: \ Users \ your_windows_username \ AppData \ Roaming \ Skype) і 
копіюємо папки користувачів в директорії створені в першому пункті.

Створюємо ярлики для запуску skype для кожного користувача з наступними 
шляхами: "C: \ Program Files \ Skype \ Phone \ Skype.exe" / secondary / datapath: 
"User1" і "C: \ Program Files \ Skype \ Phone \ Skype.exe "/ secondary / datapath:" User2 "

Запускаємо різні копії скайп.

Переходимо в редактор мов. Меню Інструменти -> Змінити мову -> Відкрити редактор 
мов

Знаходимо параметр sTRAYHINT_PREFIX і міняємо значення Skype на Ваш логін.

Зберігаємо мовний файл з іншою назвою (наприклад з ім'ям Вашого логіна) і 
повторюємо цю дію для інших облікових записів скайпу, зберігаючи мовні файли під 
іншими іменами.

Запускаємо всі копії скайп.



Переходимо в меню Інструменти -> Вибір мови -> Завантажити мовний файл Skype і 
для кожної програми, вибираємо свій. Lang файл.

Для Лінуксоїдів з консолі 2 екземпляр запускати так: skype --dbpath /tmp/xskype 
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