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Svenskt rättstavningsprogram

Stava Rex är ett rättstavningsprogram som rättar stavfel

grammatikfel i svensk text. Programmet passar personer med läs

och skrivsvårigheter eller personer som har svenska som

andraspråk. Programmet hittar och rättar fel avsevärt bättre än

vanliga rättstavningsprogram.

Stava Rex hittar och rättar även

*skonalist (*ja, just det: neutralitet och journalist). Det beror på

programmets avancerade algoritmer för rättning. I programmet ligger en

rad ljudregler som styr hur Stava Rex ska härleda felaktiga

bokstavssträngar. Statistik över vanliga feltyper styr hur sannolikheten för

olika rättningsförslag ska rangordnas.

En viktig funktion i programmet är den som kallas exempelmeningar.
Skriver man ”Det är gått med läsk” kommer programmet att stanna på
och visa ordet i en mening, där betydelsen framgår, tillsammans med ordet
gott i dess sammanhang:

Maten smakar gott.
Den är så gott som färdig.
Jag har gått en mil.
Det har gått bra.

Stava Rex innehåller flera tusen varningar för lättförväxlade ord och
uttryck, t ex för orden ysta/Ystad
tillkommit jämfört med Stava Rätt 3, medan andra har strukits.

Systemkrav:

CD-ROM för Windows XP eller senare, Microsoft Office XP eller senare,

StarOffice/OpenOffice
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Stava Rex är ett rättstavningsprogram som rättar stavfel

grammatikfel i svensk text. Programmet passar personer med läs

och skrivsvårigheter eller personer som har svenska som

. Programmet hittar och rättar fel avsevärt bättre än

vanliga rättstavningsprogram.

Stava Rex hittar och rättar även gravare stavfel som *neulitret

(*ja, just det: neutralitet och journalist). Det beror på

programmets avancerade algoritmer för rättning. I programmet ligger en

rad ljudregler som styr hur Stava Rex ska härleda felaktiga

tistik över vanliga feltyper styr hur sannolikheten för

olika rättningsförslag ska rangordnas.

En viktig funktion i programmet är den som kallas exempelmeningar.
Skriver man ”Det är gått med läsk” kommer programmet att stanna på

ening, där betydelsen framgår, tillsammans med ordet
i dess sammanhang:

som färdig.

Stava Rex innehåller flera tusen varningar för lättförväxlade ord och
ysta/Ystad och kakla/kackla. Nya varningar har

tillkommit jämfört med Stava Rätt 3, medan andra har strukits.
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och skrivsvårigheter eller personer som har svenska som
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(*ja, just det: neutralitet och journalist). Det beror på

programmets avancerade algoritmer för rättning. I programmet ligger en
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En viktig funktion i programmet är den som kallas exempelmeningar.
Skriver man ”Det är gått med läsk” kommer programmet att stanna på gått

ening, där betydelsen framgår, tillsammans med ordet

Stava Rex innehåller flera tusen varningar för lättförväxlade ord och
. Nya varningar har

tillkommit jämfört med Stava Rätt 3, medan andra har strukits.


