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1 Oribi

Allmänt
Oribi Spellchecker ActiveX är utvecklad för enkel stavningskontroll.
Text kontrolleras och en dialogruta presenterar förslag till rättning. Kontrollen hanterar både engelska
och svenska.

Förutom stavningskontroll varnar kontrollen för lättförväxlade ord, felaktiga ihop- och särskrivningar,
grammatikfel och typografiska fel m m. Kontrollen har en stor databas över korrekt stavade ord och
lättförväxlade ordpar men du har också möjlighet att själv lägga till ord till databasen och ange ordpar
som kontrollen inte skall stanna för.

Kontrollen har också många möjligheter till inställningar för att slå på och av olika kontrollfunktioner.

2 Användarbeskrivning Oribi

2.1 Huvudfönster

I huvudfönstret presenteras förslag till rättning och information om varför stavningskontrollen stannat.
Exempel på informationstexter kan vara Finns inte i din ordlista eller Lättförväxlat ord.

Nedan förklaras vad knapparna i Oribi Spellchecker huvudfönster har för funktion.

2.1.1 Ändra

För att välja ett ord, markera det och klicka på knappen Ändra – eller dubbelklicka på ordet direkt i
fönstret.

2.1.2 Fler förslag

Oribi Spellchecker visar normalt 1-2 ord som första förslag till rättning. Vill du se fler förslag, klickar du
på knappen Fler förslag.

2.1.3 Nästa

Gå vidare till nästa ställe i texten genom att klicka på knappen Nästa.

2.1.4 Lär in

Om du skrivit ett ord som är nytt för Oribi Spellchecker och vill att programmet ska lära sig det, klickar
du på Lär in.
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2.1.5 Varna inte

Oribi Spellchecker varnar ibland för lättförväxlande ord även om du kan ha gjort rätt – detta som en
säkerhetsåtgärd, som i exemplet ”Han har släkt i hallen”.

Om du vet med dig att du aldrig gör fel på ”släkt” och ”släckt” och tycker det är irriterande att Oribi
Spellchecker ber om en extra kontroll, kan du stänga av den varningen. Det gör du genom att klicka på
knappen Varna inte. Då stannar inte programmet längre för just den stavningen när du stavnings-
kontrollerar din text.

2.1.6 Inställningar

Ger möjligheter till inställningar för hur Oribi Spellchecker kontrollerar texten.

3 Inställningar

3.1 Fliken Allmänna

Här görs allmänna inställningar för Oribi Spellchecker. Fliken kan se olika ut beroende på om du valt
språkkontroll på engelska eller svenska.

3.1.1 Storlek på ordlista

Här markerar du vilken ordlista du vill arbeta med: Liten eller Stor. Observera att Stor är grundinställ-
ningen i kontrollen.

I svensk version:
Den mindre ordlistan innehåller ca 200 000 relativt vanliga ord och namn. Typiska ord från den lilla listan
är huset, jätteglad och matskedar. Arbetar du med den lilla ordlistan, får du inte upp ovanligare ord som
rättningsförslag. Om du har ett begränsat ordförråd, kan det vara en fördel – rättningen blir enklare.
Däremot om du har ett mer avancerat ordförråd, kommer den lilla listan inte att vara tillräckligt stor.

Den större ordlistan innehåller alla orden i den mindre ordlistan plus ytterligare ca 300.000, alltså
sammanlagt ca 500.000. Ord som bara finns i den stora ordlistan är exempelvis sjubb, nasalt och
schattera. Kontrollen startar med stora ordlistan som grundinställning.

3.1.2 Teckensnitt och -storlek

Klickar du på knappen Teckensnitt och -storlek... får du möjligheter att ändra dessa parametrar som har
med teckensnitt, teckenstorlek, färg och teckenstil att göra.
Ytterligare funktioner i Oribi Spellchecker kan väljas med kryss i följande rutor:
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3.1.3 Stanna på lättförväxlade ord

Med denna ruta förkryssad, kommer kontrollen att stanna om du t ex skriver ordet gått. I meddelande-
rutan står det ”Lättförväxlat ord” och undertill visas orden gott och gått i meningar, detta för att du ska
kunna kontrollera att du verkligen valt rätt stavning av ord som låter lika. Observera att Oribi Spellchecker
med denna inställning kan komma att stanna även om du har stavat rätt.

Var också uppmärksam på att Oribi Spellchecker ibland kan avgöra utifrån sammanhanget om en
lättförväxlad stavning är rätt. I sådana fall – t ex Lisa har gått hem igen – stannar inte kontrollen på gått
även om rutan Stanna på lättförväxlade ord är förkryssad.

Tycker du att Oribi Spellchecker stannar för ofta på ett ord som du faktiskt gör rätt på, kan du klicka på
knappen Varna inte under rättningen. Då stannar kontrollen inte längre för just den stavningen när du
stavningskontrollerar din text.

3.1.4 Kontrollera mellanslag och skiljetecken

Här väljer du om Oribi Spellchecker ska bry sig om t ex ett överflödigt mellanslag före punkt
(Hej, sa Stina .) eller reagera om du skrivit både frågetecken och punkt (När kommer du hem?. )

3.1.5 Utför enkel grammatikkontroll

Här bestämmer du huruvida Oribi Spellchecker ska reagera på vanliga grammatikfel. Felen kan vara av
flera slag, t ex ordföljdsfel eller sammanblandning av flera uttryck. Några exempel som Oribi Spellchecker
rättar är:

Jag tror att han ringer inte förrän senare.
(Jag tror att han inte ringer förrän senare.)
Hon tillhör en av de bästa.
(Ska vara antingen: Hon är en av de bästa eller Hon tillhör de bästa).

Vissa grammatikfel är sådana som främst görs av personer som har annat modersmål än svenska,
t ex Kalle skriver en brev.
Även många fel av denna typ klarar Oribi Spellchecker att rätta. Vi rekommenderar att denna ruta är
ikryssad.

Observera att du kan behöva aktivera rättstavningskontrollen två gånger om den grammatiska
konstruktionen också innehåller stavfel, eftersom Oribi Spellchecker inte kan rätta alla fel samtidigt.

3.1.6 Kontrollera stor bokstav vid Lär in

Du kan lära Oribi Spellchecker nya ord, som saknas i ordlistan. Detta gör du genom att klicka på knappen
Lär in. Skriver du ett ord med stor bokstav kan Oribi Spellchecker fråga om ordet alltid ska ha stor
bokstav. Vill du få denna fråga, ska rutan vara ikryssad. Detta kan vara viktigt eftersom ett ord kan ha stor
bokstav därför att det står först i en mening och då ska du svara nej på frågan.
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3.2 Fliken Varna inte

Vill du att Oribi Spellchecker ska låta bli att stanna på vissa ord, kan du lägga in dem ett och ett under
fliken Varna inte. Du klickar på Lägg till och skriver in det aktuella ordet. Alternativt kan du klicka på
Varna inte i Oribi Spellcheckers huvudfönster när det aktuella ordet dyker upp under pågående rättning.

Under denna flik kan du också ändra stavningen av ord du lagt till här, eller ta bort ord från Varna inte-
listan om du ångrar dig och vill att Oribi Spellchecker ska varna för vissa ord igen.

3.3 Fliken Om Oribi Spellchecker

Här visas allmän information om kontrollen Oribi Spellchecker såsom versionsnummer.
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