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  1. Удиртгал 
 

Аливаа бичвэрийг бичих, хянахад тохиолддог толгойны өвчин бол үг үсгийн алдаа юм. 

Үүнийг шийдэж, хөнгөвчлөх хийгээд зөв бичих дадалд суралцахад нэн чухал хэрэгцээтэй 

програм хангамж бол яах аргагүй үг үсгийн алдаа шалгуур билээ. "Болор дуран" алдаа 

шалгуур нь хэрэглэгчдийн хэрэглээнд төгс нийцэхүйц бүтээгдэхүүн бөгөөд таны ажиллах 

орчинд бүрэн нийцэх,  шинэчлэгдэн сайжирсан цоо шинэ хувилбарыг хэрэглэгч танд 

танилцуулж байгаадаа таатай байна. "Болор дуран 2.0" алдаа шалгуурын боломжууд болон 

хэрэглэх заавар, дэлгэрэнгүй гарын авлагыг боловсруулан орууллаа. 
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  1.1. Лиценз 
 

    ******  "Болор дуран" бичлэгийн алдаа шалгуур 2.x   ******  

  ЛИЦЕНЗИЙН ГЭРЭЭ 

  Болорсофт ХХК ("БС") нь "Болор дуран" алдаа шалгуур програм хангамжийг хэрэглэх 

хэрэглэгчдэдээ дараах нөхцөлүүдийг тавьж байна. Програм хангамж гэдэгт Болор дуран 

зөв бичлэгийн програм ба түүнийг ажиллуулахад шаардагдах файлууд болон дагалдах 

баримт бичгүүд гэж ойлгоно. Хэрэглэгч гэж тус програм хангамжийг худалдаж авсан аж 

ахуйн нэгж, албан байгууллага гэж ойлгоно. 

1. Хэрэглэх эрх 

а) БС нь хэрэглэгчдэдээ энэхүү програм хангамжийг хувийн зорилгоор ашиглах 

эрхийг олгож байна. Цааш лицензлэх эрхийг олгохгүй. БС хэрэглэгчдэдээ тус 

програмыг энэхүү лицензийн нөхцөлийн дагуу хэрэглэхийг зөвшөөрч байна. 

б) Хэрэглэгч тус програм хангамжийн нэг лицензийг зөвхөн нэг сүлжээний орчин 

(Professional edition бол), зөвхөн нэг компьютер (Enterprise edition, Personal edition 

бол) дээр суулгаж, хэрэглэх эрхтэй.   

в) Хэрэглэгч нь тухайн жилд гарсан бүх (Enterprise edition, Professional edition бол), 

дэд (Personal edition бол) хувилбаруудыг төлбөргүйгээр авч  хэрэглэх боломжтой.   

г) Хэрэглэгч жил бүр (Enterprise edition, Professional edition) лицензээ сунгуулах 

ёстой. 

д) Хэрэглэгч тус програмыг задлах (Reverse Assembling, Reverse Compiling),   

өөрчлөх, өргөтгөх, цааш дамжуулах эрхгүй.                         

2. Програм хангамж ба баримтжуулалтын нөхцөл 

а) БС нь тус програм хангамжийг өөрчлөх, сайжруулах эрхтэй. 

б) Хэрэглэгч тус програм болон баримтжуулалт дээрх зохиогчийн эрх, эзэмших 

эрх, худалдааны тэмдэг зэргийг өөрчлөх болон устгахгүйгээр суулгацыг өөрийн 

хадгалах хэрэгсэл дээрээ хадгалах эрхтэй.    

в) Тус програм болон дагалдах бүх бичвэр зохиогчийн эрхийн хуулиар   бүрэн 

хамгаалагдсан.    

г) Хэрэглэгчийн үгийн жагсаалтыг БС шинэчлэлийн сервер рүүгээ дамжуулж, 

дараа   дараагийн хувилбартаа ашиглаж болно.    

3. Нийлүүлэлт ба төлбөр тооцоо 

а) БС нь програм хангамжийг цаг тухайд нь хоцролгүй нийлүүлэх үүрэгтэй. Хэрэв 

худалдан авсан хэрэглэгчид бүтээгдэхүүн1 хоногийн дотор хүрээгүй бол БС-д 

дариу мэдэгдэнэ үү. 

б) Бүтээгдэхүүний үнэ төгрөгөөр байх бөгөөд нэмүү өртгийн татварыг агуулаагүй 

үнэ гэж үзнэ.    

в) Хэрэглэгч төлбөрөө бэлэн ба бэлэн бусаар нэхэмжлэл, данс, онлайн төлбөр 

тооцооны систем ашиглан хийх боломжтой. 

4. Бусад 

а) БС ба хэрэглэгчийн хооронд ямар нэг маргаан гарвал Монгол улсын хуулийн 

дагуу албан ёсоор шийдвэрлүүлнэ. 

б) БС тус бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдийг үйлчлүүлэгч гэж зарлах эрхтэй.    

в) БС нь зөвхөн алсын тусламж (remote support) үйлчилгээ үзүүлнэ. Ингэхдээ 

хувийн хувилбар (Personal edition) хэрэглэгчдэд 1 удаа, бусад хувилбаруудыг 
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хэрэглэгчдэд 3 удаа үнэгүй үйлчилгээ үзүүлнэ. 

г) Энэхүү гэрээнд тусгагдаагүй үлдсэн зүйлс Монгол улсын нутаг дэвсгэрт 

мөрдөгдөж буй хууль эрхзүйн баримтуудын дагуу шийдвэрлэгдэнэ гэж үзнэ. 
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  1.2. Зохиогчийн эрх 

Болорсофт ХХК-ийн өмч бөгөөд хувилж олшруулах, хууль бусаар ашиглахыг 

хориглоно.
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  1.3. Сонин сайхан 
 

1. "Болор 1.0" 

Манай програмын анхны хувилбар "Болор" нэртэйгээр 2013.11 сард гарав. Болор алдаа 

шалгуур нь: 

a. Байгууллагын хувилбар / Enterprise edition 

b. Хувийн хувилбар / Personal edition гэсэн 2 төрөлтэй.  

 

Боломжууд: 

i. Хувийн үгийн сан үүсгэх 

ii. Юникод руу хөрвүүлэгч 

 

 

Үгийн сан 40 сая үүсмэл үгийн сан 

Үйлдлийн систем Windows XP, Windows 7, Windows 8 

Micrisoft Office програм Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 

2007, Microsoft Powerpoint Word 2007, Microsoft 

Office Outlook 2007, Microsoft Office Word 2010, 

Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Powerpoint 

Word 2010, Microsoft Office Outlook 2010 

OpenOffice програм OpenOffice 3.4  болон түүнээс хойших хувилбар 

2. "Болор 1.1" 

Болор 1.1 хувилбар 2013.12.18-нд гарав. 

Шинэчлэлүүд: 

a. Microsoft Office Word 2007 болон Microsoft Office Word 2010 дээр илүү 

сайн ажилладаг болсон. 

b. Microsoft Office Excel 2007 болон Microsoft Office Excel 2010 дээр илүү 

сайн ажилладаг болсон. 

c. LibreOffice-ын модуль нэмэв. 

d. LibreOffice-ын плагин нэмэв. 

e. Хэрэглэгчийн гадаргуун хэсгийг сайжруулав. 

f. Суулгах явцад сүлжээгүй орчинд идэвхжүүлэх боломжтой болов. 

g. Үгийн сан нэмэгдэв. 

h. Үг санал болгох хэсэг илүү сайжрав. 

 

3. "Болор 1.2" 

Болор 1.2 хувилбар 2014.02.15-нд гарав. 

Шинэчлэлүүд: 

a. Хувийн үгийн сантай ажиллах хэсэг сайжрав. 

b. Хуудсын толгой болон хөлийн бичвэрийг шалгадаг болов. 

c. Юникод хөрвүүлэгч сайжрав. 

d. Илүү хурдан, гацалтгүй ажилладаг болов. 

e. Тусламжийг шинэчлэн боловсруулав 



Болор дуран алдаа шалгуурын хэрэглэгчийн гарын авлага  

8 

 

f. Үгийн санг сайжруулав. 

4. "Болор 1.3" 

Болор 1.3 хувилбар 2014.04.28-нд гарав. 

Шинэчлэлүүд: 

a. Үгийн зөв бичлэгийг оновчтой санал болгох горимыг сайжруулав. 

b. Үгийн санд нэлээд монгол үгс нэмлээ. 

c. Түгээмэл хэрэглэж байгаа харь үгсийг оруулав. 

d. Хэрэглэгч та хувийн үгийн сангаа экспорт хийж авах, өөр компьютер 

дээр импорт хийх боломжтой боллоо. 

e. Хэрвээ хүсвэл ганц товшоод өөрийн үгийн жагсаалтаа Болорсофт руу 

илгээж болохоор зохицуулав. Учир нь, та жагсаалтаа илгээвэл тэдгээрийг 

Болор алдаа шалгуурт нэмж оруулах бөгөөд улмаар нийт хэрэглэгчийн 

програмд тухайн тусгай үгийг дүрмийн дагуу шалгах боломжтой болохоор 

сайжруулав. 

f. Microsoft Office дээр гарч байсан согогийг засав. 

5. "Болор 1.4" 

Болор 1.4 хувилбар 2014.10.31-нд гарав. 

Байгууллагын хувилбар (Enterprise edition)-т хийсэн шинэчлэл: 

a. “Болор толь” англи-монгол хэлний толь бичигтэй холбосон. Ингэснээр, та 

интернеттэй орчинд шууд “Word” дээрээсээ хүссэн үгээ сонгоод баруун 

товчоо дарж англи орчуулгыг нь үзэх боломжтой. Мөн “Word”-ын хажууд 

нэмсэн цонхонд бичээд хайсан ч болох болгов. 

b. “Outlook” дээр ажиллах боломжтой болгов. 

 

Хувь хүний (Personal edition) болон Байгууллагын хувилбар (Enterprise edition)-т 

хоёуланд хийсэн шинэчлэл: 

c. Үгийн зөв бичлэгийг оновчтой санал болгох горимыг улам сайжруулав. 

d. Өгөгдлийн санд байсан зарим бичлэгийг засав. 

e. Өргөн хэрэглээний гадаад үгсийг нэмж оруулав. 

f. Зарим монгол үгийг нэмлээ. 

g. Автоматаар шинэчлэгчийг сайжруулав. 

h. “LibreOffice”-ийн бүх хувилбар дээр ажиллахгүй байсан согогийг засав. 

 

6. "Болор дуран 1.5" 

"Болор" алдаа шалгуур нь "Болор дуран" нэртэйгээр 1.5 хувилбараа 2015.01.22-нд гаргав. 

Шинэчлэлүүд: 

a. Лиценз дуусах хугацааг мэдээлдэг болгов. 

b. Болор толийн хэсэгт шууд оруулах товч дарахад хайдаг болгов. 

c. Үг санал болгохыг сайжруулав. 

d. Олон тооны нөхцөл дутуу авч байсан асуудлыг засав. 

e. Дутуу үгс, ялангуяа оноосон нэрсийг үгийн санд нэмлээ. 

 

7. "Болор дуран 1.6" 

"Болор дуран"  1.6 хувилбар 2015.03.12-нд гарав. 

Энэ хувилбараас эхлэн Хувь хүний хувилбар буюу Personal edition-ийн хөгжүүлэлтийг 

зогсоов. 
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Шинэчлэлүүд: 

a. Админ бус хэрэглэгч ашиглах боломжтой болов. 

b. Үгийн санг сайжруулав.  

c. 1.5 хувилбарт гарсан гацааж байсан согогийг засав. 

d. 64 битийн MS Office плагин ажиллахгүй байсан алдааг засав.  

e. Windows XP үйлдлийн систем дээр Open Office/Libre Office плагиний 

алдааг засав. 

 

8. "Болор дуран 2.0" 

"Болор дуран"  2.0 хувилбар 2016.11.03-нд гарав. 

Болор дуран бүрэн шинэчлэгдлээ. Энэ хувилбар дээр Micrisoft-ийн гаргасан API-г 

ашигладаг болсон ба энэ нь Windows үйлдлийн систем дээр Microsoft-ийн бүх стандарт 

програмууд дээр ямар нэгэн гацалт, асуудалгүйгээр ажилладаг болсноороо давуу талтай 

болов. 

a. Хувийн хувилбар / Personal edition 

b. Байгууллагын хувилбар / Enterprise edition 

c. Мэргэжлийн хувилбар / Professional edition гэсэн 3 төрөлтэй боллоо. 

 

Шинэчлэлүүд: 

2. Үндсэн бүрдэл хэсгүүдийг дахин програмчлав. 

3. Microsoft Office-ын бүх програм дээр төгс ажилладаг болов. 

4. Winfows 10 дээр ажилладаг болов. 

5. Үгийн санг сайжруулав. 

6. Үг санал болгохыг сайжруулав. 

7. Хувилбар шинэчлэх сануулга гаргадаг болгов. 

8.  Microsoft Office-ын өргөтгөлд "үгзүйн толь" нэмэв. 

  

 

Үгийн сан 60 сая үүсмэл үгийн сан 

Үйлдлийн систем Windows XP болон түүнээс хойших хувилбар 

Micrisoft Office програм Microsoft Office 2007 болон түүнээс хойших 

хувилбар 

OpenOffice програм OpenOffice 3.4  болон түүнээс хойших хувилбар 

LibreOffice програм LibreOffice 3.4  болон түүнээс хойших хувилбар 
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  1.4. Болор дурангийн тухай 
 

Ажиллах зарчим 

 

"Болор дуран" алдаа шалгуур нь бичвэрийг үг үгээр нь шалгана.   

 

1. Буруу бичлэгийг олж тэмдэглэнэ. Ингэхдээ тухайн үгийг кирил бичгийн 

дүрмийн дагуу үгийн бүтцээр язгуур үндэс хүртэл нь задална. Энэ явцад алдаа 

тохиолдвол буруу гэж үзээд доогуур нь тэмдэглэнэ. 

2. Алдааны шалтгааныг шинжилнэ. Үүнд, кирил бичгийн дүрмийн үүднээс алдсан 

эсэх, үсэг илүү, дутуу бичих зэрэг санамсаргүй алдсан эсэхийг шалгана.  

3. Үгийн бичлэг санал болгоно. Статистик аргаар харьцуулалт хийсний үндсэн дээр 

алдаатай үгэнд байж болох зөв хувилбаруудыг гаргаж харуулна. 

 

Програмын боломж 

 

• Кирил бичгийн дүрмийн дагуу зөв бичлэгийг шалгана. 

a. Бичигдсэн баримтын алдааг тэмдэглэж харуулна.  

b. Бичих явцад гарч буй алдааг тэмдэглэж харуулна.  

 

• Байнга шинэчилж болно.  

a. Хэрэглэгчийн хүсэлтийн дагуу, програмын шинэчлэлийг интернет 

ашиглан хоромхон хугацаанд хийнэ. Үүнд:  

i. үгийн санд шинээр нэмэгдсэн үгс 

ii.  зөв бичих дүрмийн өөрчлөлт 

iii. үндсэн програм хангамжийн шинэтгэл зэрэг багтана. 

  

• Баялаг үгийн сантай.  

•  Үгийн санд эртээс эдүгээг хүртэлх олон төрлийн бичвэрээс авсан үгийн 

язгуур, үндэснүүд багтсан.  

•  Тэдгээрээс хэл шинжлэлийн мэдлэгт суурилсан үг зүйн хувиргуураар 

дамжуулан үүсмэл үг бүтээнэ.  

•  Ийм 60 сая үгийн хүчин чадалтай.  

 

• Хувийн үгийн сан үүсгэж ашиглах боломжтой.  

•  Аль ч (Microsoft Office, OpenOffice г.м..) програмын плагинаар дамжуулан 

өөрийнхөө хэрэглээнд түгээмэл тохиолддог үгсээ хувийн үгийн сандаа хадгалан 

ашиглах боломжтой.  

 

• Нэмэлт: Код хөрвүүлэгч  

a. "Болор дуран" алдаа шалгуурыг хэрэглэгч танд бичвэрийн хуучин 

кодчилол буюу Вин1251-г юникод руу хөрвүүлүүрийг бэлэглэж байна. 

Үүнийг ашигласнаар та үсэг танигдахгүй байх буюу хэлж заншсанаар 

"арзайх"-ыг түвэггүй засаж чадна. 
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  1.5. Дэмжигдсэн програмууд 
 

"Болор дуран" 2.0 алдаа шалгуур нь дараах програмууд дээр ажиллана. 

1. Microsoft Office бүх хувилбарууд 

2. Microsoft-ийн бүх стандарт програмууд 

3. OpenOffice 3.4 болон түүнээс хойш хувилбарууд 

4. LibreOffice 3.4 болон түүнээс хойш хувилбарууд 
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  1.6. Системийн шаардлага 
 

"Болор дуран" програм нь зөв ажиллахын тулд дараах орчныг шаардана. 

 

 

Дискний сул зай 500МБ ба түүнээс их 

Санах ой 512МБ ба түүнээс их 

Үйлдлийн систем Windows XP хувилбар болон түүнээс хойших хувилбар 

MS Office програм Бүх хувилбар 

OpenOffice програм 3.4.1 ба түүнээс хойших бүх хувилбар 

LibreOffice програм 3.4.1 ба түүнээс хойших бүх хувилбар 

Суулгах орчин Суулгах хэрэглэгчийн хувийн хавтас нь Юникод нэргүй 

байх ёстой. Жишээлбэл: Болор гэсэн нэртэй 

хэрэглэгчийн хавтас "C:Usersболор" гэж үүссэн бол тус 

програм ажиллахгүй. 
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  2. Болор дуран 2.0 суулгах 
 

"Болор дуран" алдаа шалгуурын програмыг суулгахын тулд танд Installer буюу суулгац 

шаардлагатай бөгөөд суулгацыг та  

1. Онлайнаар буюу http://spell.bolorsoft.com хаягаас татах 

2. Тус програмын CD-г худалдаж авах гэсэн сонголтуудаар авах боломжтой. 

 

Дараах алхмын дагуу програмыг суулгана.  

Алхам 1. BolorSpellSetup.exe файлыг ажиллуулна. Дээрх файлыг ажиллуулахад дараах 

цонх гарч ирнэ.  

Танд цахим захиагаар (и-мэйл) эсвэл програмын CD дотор ирсэн нууц үгийг талбарт 

оруулаад “Үргэлжлүүлэх” товчийг дарна. Нууц үг нь 28 орон бүхий үсэг ба цифрээс 

тогтсон TTTT-UUUU-VVVV-WWWW-XXXX-YYYY-ZZZZ  гэсэн форматтай байна.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spell.bolorsoft.com/
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Алхам 2. "Болор дуран" алдаа шалгуурын эрхийн гэрээтэй танилцаж, “Би энэхүү гэрээг 

зөвшөөрч байна” гэдгийг сонгож зөвшөөрлөө өгөөд, “Үргэлжлүүлэх” товчийг дарна уу. 
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Алхам 3. "Болор дуран" алдаа шалгуурын суулгацыг хуулах хавтасны нэрийг үүсгээд 

“Үргэлжлүүлэх” товчийг дарна уу. 
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Алхам 4. "Суулгах" товчийг дарж суулгацыг үргэлжлүүлнэ. 

Алхам 4.1. Хэрэв таны компьютерт алдаа шалгуур суулгахад хэрэгтэй "Visual C" болон 

"Java" програмууд байхгүй байвал, эдгээрийг суулгах цонх гарч ирнэ. 

Алхам 4.2. "Visual C" болон "Java" програмуудыг нээгдсэн цонх дээрх Next болон 

Continue товчоор суулгана. Эрхийн тухай (Agreement) цонх гарч ирэхэд, зөвшөөрч буйгаа 

илтгэн “I agree” тэмдэглэгээг хийгээрэй. 
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Алхам 4. Суулгацын файлуудыг задалж суулгах процесс үргэлжилж байна. "Цуцлах" 

товчийг дарвал суулгах процесс цуцлагдах тул суулгацыг дуустал нь хүлээнэ. 
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Алхам 5. "Болор дуран" алдаа шалгуурыг ажиллуулах хайрцгийг тэмдэглээд, “Дуусгах” 

товчийг дарснаар суулгаж дуусна. 
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2.1. Сүлжээгүй орчинд идэвхжүүлэх 
 

Хэрэв та "Болор дуран" алдаа шалгуурыг сүлжээгүй орчинд идэвхжүүлж хэрэглэхийг 

хүсэж байвал дараах алхмуудыг хийх хэрэгтэй. 

Алхам 1. Суулгагчийг ажиллуулж, нууц түлхүүрийг оруулна. Үүний дараа "Болор дуран" 

суулгагч таны компьютер интернет сүлжээнд холбогдсон байгаа эсэхийг шалгаж, 

холбогдоогүй бол дараах цонхыг мэдээллийг өгч сүлжээгүйгээр идэвхжүүлэх эсэхийг 

асууна. 

 

 
 

Алхам 2. Та өмнөх алхамд үзүүлсэн цонхноос “YES” сонголтыг хийж үргэлжлүүлснээр 

хэрхэн идэвхжүүлэх тухай зааврыг агуулсан дараах мэдээлэл бүхий цонхыг хүлээн авна. 

Тус зааврыг буюу алхам 3-г дагана уу. 
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Алхам 3. Өмнөх алхамд үзүүлсэн ёсоор “Сүлжээгүй орчинд идэвхжүүлэх Хүсэлт үүсгэж 

хадгалах...” товчийг дарснаар, суулгагч идэвхжүүлэх хүсэлт бүхий файлыг 

(BolorSpellActivationRequest.xml) үүсгэж хаана хадгалахыг асууна.  
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Алхам 4. BolorSpellActivationRequest.xml файлыг ямар нэг зөөврийн хэрэгсэл (флаш диск, 

зөөврийн диск ...) дээрээ хадгалж авна. Үүний дараа тухайн файл эсвэл түүний агуулгыг 

ямар нэг аргаар Болорсофт ХХК руу илгээнэ. Хамгийн хялбар нь ямар нэг интернет 

холболт бүхий компьютер эсвэл гар утаснаас дараах веб хаяг руу орж илгээж болно. 

https://buy.bolorsoft.com/mactivation.php 
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Файлыг сервер рүү илгээснээр танд идэвхжүүлэх хариу файлыг буцааж илгээнэ. Хэрэв өөр 

аргаар Болорсофт руу илгээсэн бол тэр аргаар тань идэвхжүүлэх хариу файлыг буцаана. 

Анхаар: Идэвхжүүлэх хариу файл нь 14 хоног хүчинтэйг анхаарч, програмаа 14 хоногийн 

дотор суулгана уу. Хэрэв түүнээс хойш суулгах бол Алхам 3-с эхлэн давтан хийнэ. 

Алхам 5. "Болор дуран" алдаа шалгуурыг суулгаж, идэвхжүүлэх компьютер дээрээ 

суулгагчаа хаасан бол дахин эхлүүлж Алхам 2 хүртэл яваад, “Хүсэлтийн хариуг 

оруулах” гэсэн товч дээр дарна. Ингээд дараах зурагт үзүүлсэнчлэн өмнөх алхмын үр 

дүнд хадгалж авсан идэвхжүүлэх хүсэлтийн хариу файлыг сонгож оруулна. Файлын нэр 

ActivationResponse.xml гэж үүссэн гэж үзэв. Үүний дараа “Үргэлжлүүлэх” гэсэн товчийг 

дарж суулгацыг үргэлжлүүлнэ. 
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Ийнхүү суулгагч цааш үргэлжилж таны компьютерт "Болор дуран" алдаа шалгуур сууна. 
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  3. Агент програм 
 

"Болор дуран" алдаа шалгуур нь энэ хувилбараас Агент програм болон шинэчлэгдсэн. 

Агент програм нь хэрэглэгч програмаа нээх, хаах, шинэчлэх гэх мэт үйлдлүүдийг 

хялбараар хийх боломжийг бүрдүүлнэ. 

"Болор дуран" алдаа шалгуурыг суулгаж дууссаны дараа, "Болор дуран" алдаа шалгуур 

гэсэн цонх нээгдэнэ. Үүгээр дамжуулан та алдаа шалгуураа ямар програмд ашиглахаа 

сонгох, програмаа шинэчлэх, хувийн үгийн сангаа удирдах, кирил бичгийн зөв бичих 

дүрмийн лавламж болон програмын тусламжийг үзэх боломжтой. 

 

 
 

Програмын хувилбар 

 
Таны компьютерт суусан "Болор дуран"  програмын хувилбар 
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Плагин суулгах хэсэг 

 
 "Болор дуран" алдаа шалгуурын плагин суусан эсэх болон таны компьютерт суусан 

Office-ын програмуудын нэр, хувилбар.  

 

Хувийн үгийн сан 

 
Дээрх товч дээр дарж та хувийн үгийн сандаа үг нэмэх, хасах, импортлох, 

экспортлох, Болорсофт руу илгээх үйлдлүүдийг хийнэ. 

 

Зөв бичих дүрэм 

 
Кирил бичгийн зөв бичих дүрэм, нэмэлт өөрчлөлт зэргийг харна. 

 

Тусламж 

 
"Болор дуран" алдаа шалгуурыг хэрхэн суулгах, ашиглах, устгах гэх мэт 

програмтай холбоотой тусламжийг харна. 

 

Шинэчлэл шалгах 

 
Энд дарж програмыг шинэчлэлийг татаж авна.  
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Лиценз 

 
Дээрх хоосон зайнд таны лиценз байх бөгөөд хэрэв та компьютерээ форматлах 

болон Болор дуран алдаа шалгуурыг өөр компьютерт зөөж суулгах шаардлага 

гарсан тохиолдолд лиценз идэвхгүй болгох товчийг дарснаар таны лиценз 

идэвхгүй буюу Болор дуран алдаа шалгуур ажиллахгүй болно. Ингэснээр та Болор 

дуран алдаа шалгуурыг өөр компьютер дээр суулгах эсвэл компьютерээ 

форматалсны дараа дахин суулгахдаа дээрх нууц үгээ ашиглах боломжтой болно. 

Анхааруулга: Хэрэв нууц үгээ идэвхгүй болгохгүйгээр өөр компьютер дээр 

суулгах, компьютерээ форматалсны дараа програмаа дахин суулгах оролдлого 

хийвэл таны нууц үг идэвхтэй байна гэсэн алдаа гарахыг анхаарна уу. Мөн нууц 

үг идэвхгүй болгох, идэвхжүүлэх үйлдлүүдийг заавал интернеттэй орчинд хийх 

ёстой. 

 

Болор дуран алдаа шалгуурын tray icon буюу таны компьютерийн taskbar хэсгийн баруун 

доод буланд байрлах Болор дурангийн лого дээр дарж хурдан нээх, хаах боломжтой. Мөн 

tray icon нь шинэ хувилбар гарахад доор зурагт үзүүлсэнчлэн танд мэдээлнэ.  
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  4. Плагин / Нэмэлт програм 
 

"Болор дуран" алдаа шалгуурын 2.Х хувилбарын плагин дараах програмууд болон 

тэдгээрийн хувилбар дээр ажиллах боломжтой.  

 

1. Microsoft Office-ын бүх хувилбар 

2. OpenOffice 3.4 болон түүнээс хойш бүх хувилбар 

3. LifreOffice 3.4 болон түүнээс хойш бүх хувилбар 

 

"Болор дуран" алдаа шалгуур нь дэмжиж ажиллах програм, түүнийхээ хувилбар болон 

"Болор дуран" плагин таны компьютерт суусан байгаа эсэхийг илрүүлнэ.  

 

"Болор дуран" алдаа шалгуурын плагинийг Үндсэн цонхны Програмууд талбараас 

суулгана.  
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Плагин буюу өргөтгөл суусан эсэх 

 
Энэ хэсэгт таны компьютерт суусан Office-ийн програмын хувилбар болон түүнд 

"Болор дуран" алдаа шалгуурын плагин буюу өргөтгөл суусан эсэх харагдана. 

 

Програмд харгалзах плагиний төлөвийн тайлбарыг доор зургаар үзүүллээ. Microsoft Office 

програмаар жишээлсэн нь бусад програмд мөн адил хамаарна.  

 

1. Таны компьютерт  Microsoft Office суугаагүй болохыг мэдээлнэ. 

  
Дээрх тохиолдолд таны компьютерт Microsoft Office суугаагүй тул та “Болор” 

алдаа шалгуурыг Microsoft Office-ийн програмууд дээр ашиглах боломжгүй. 

Иймээс, Microsoft Office-ийн тохирох хувилбарыг суулгасны дараа 2-т үзүүлсэн 

шиг харагдана. 

2. Microsoft Office 2010 суусан харин "Болор дуран" алдаа шалгуурын плагин суугаагүйг 

харуулна. 

 
"Өргөтгөл суулгах" товчин дээр дарж Microsoft Office 2010-ын өргөтгөлийг 

суулгана. 

3. Microsoft Office 2010 болон "Болор дуран" алдаа шалгуурын плагин суусан тохиолдолд 

бол дараах байдлаар харагдана. 

 
 

Хэрэв таны компьютер Microsoft Office-ийн хувилбарууд зэрэг суусан бол  "Болор дуран" 

алдаа шалгуурын програмууд хэсэгт зөвхөн сүүлийн хувилбар нь харагдана.  

Жишээлбэл: Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010 зэрэг суусан бол  "Болор 

дуран" алдаа шалгуурын програмууд хэсэг "Microsoft Office 2010" гэж харагдана. 
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  5. Болор дурантай ажиллах 
 

"Болор дуран" алдаа шалгууртай хэрхэн ажиллах талаар Microsoft Office 2010 Word 

програм дээр жишээ болгон үзүүллээ. 

 

 
 

Болор дуран цэс 

 
Таны компьютерт Болор дуран алдаа шалгуурын плагин суусны дараа Microsoft 

Word  програмыг нээхэд "Болор дуран" цэс нэмэгдсэн байна. 

 

Шалгах горим 

 
1. Байнга шалгах: энэ товчийг сонгосон үед Word програм нээгдсэнээс эхлэн 

бичвэрийг шалгаж, алдаатай бичвэрийн доогуур улаан зураасаар ялган харуулна. 

Байнга шалгах хэрэггүй бол үг товчны өмнөх хайрцаг дээр дарж идэвхгүй болгоно. 

2. Нийтэд шалгах (F7): Идэвхтэй байгаа баримтын алдааг эхнээс нь дуустал 

шалгана. Энэ сонголтыг хялбараар гүйцэтгэхийн тулд компьютерийн гарын 

F7 товч дээр товчино. 

 

Юникод руу хөрвүүлэх 

 
Идэвхтэй байгаа баримтын танигдахгүй байгаа хуучин кодыг буюу хэлж 

заншсанаар арзайж харагдаж байгаа бичвэрийг юникод руу хөрвүүлж, шинэ 
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баримт үүсгэж хадгална. Мөн код хольж бичсэн буюу зарим нь танигдаж, зарим нь 

танигдахгүй байгааг ч илрүүлж засна. Та хөрвүүлсэн баримтыг шалгаж үзээд “Save 

as” хийж хадгалж авна уу. 

 

Болор дуран алдаа шалгуур 

 
Үндсэн програмыг нээж үзүүлнэ.  

 

Болор толь (Хувийн хувилбар дээр байхгүй) 

 
Дээрх товчийг дарахад таны Word програмын цонхны баруун буланд "Толь бичиг" 

дэд цонх нээгдэх ба гарч ирсэн цонхны хоосон зайнд хайх үгээ оруулаад орчуулга 

товч дээр товшиж Болор толиос үг хайх боломжтой. Тус цонхыг доорх зурагт 

харуулав.  



Болор дуран алдаа шалгуурын хэрэглэгчийн гарын авлага  

31 

 

 
Жич: Дээрх боломж зөвхөн Байгууллагын болон Мэргэжлийн (Enterprise edition, 

Professional edition) хувилбарууд дээр ажиллах боломжтой. 

Үг зүйн тайлбар толь 

 
Энэхүү товчийг дарахад Word програмын цонхны баруун буланд "Толь бичиг" дэд 

цонх нээгдэх ба гарч ирсэн цонхны хоосон зайнд хайх үгээ оруулаад тайлбар товч 

дээр товшиж тухайн үгийн утга, үг зүйн задаргаа болон холбогдох дүрмүүдийг 

харах боломжтой. Тус цонхыг доорх зурагт харуулав. 
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  5.1. Алдаа шалгах 
 

Болор дуран алдаа шалгуураар бичвэрийн алдаагаа хэрхэн шалгах зааврыг доор 

тайлбарлая. 

 

Болор дуран алдаа шалгуурын плагин таны Microsoft Word дээр суусан бол таныг Word 

файл нээхэд бичвэрийн алдааг шалган алдаатай үгийн доогуур улаан зураасаар тэмдэглэж 

харуулна.  

Жич: Хэрэв та Word файлаа нээхэд Болор дуран цэс орж ирсэн боловч алдаатай үгсийн 

доогуур улаан зураасаар тэмдэглэж харуулахгүй байвал нийтэд шалгах (компьютерийн 

гарын F7 товч дээр дарах) товч дээр дараарай. Хэрэв нийтэд шалгах горим идэвхтэй 

боловч алдаатай үгсийн доогуур улаан зураасаар тэмдэглэж харуулахгүй эсвэл бүх 

бичвэрийн доогуур улаанаар зурж байвал  дэлгэцийн зүүн доод булан байрлах алдаа шалгах 

горимыг mongolian болгож засна уу. Ингэхдээ дараах 2 алхмыг хийнэ. 

1. Бүх бичвэрээ идэвхжүүлээд (Ctrl+A) доор тэмдэглэсэн товч дээр дарна. 

 
 

2. Гарч ирсэн цонхноос доор үзүүлсэнчлэн Mongolian (Cyrillic)-ийг сонгоод, Do not check 

spelling or grammar-ийн өмнөх хайрцгийг тэмдэглэлгүйгээр ОК дарна уу. 
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Алдаатай үгийг засах 

 

 

Байж болох зөв хувилбаруудын жагсаалт 

 
Алдаатай үгэн дээр хулганын баруун товшилт хийхэд Болор дуран алдаа 

шалгуураас боловсруулан сана болгож буй, байж болох зөв хувилбаруудын 

жагсаалт юм. Санал болгосон хувилбаруудаас алдаатай үгийн оронд солигдох зөв 

хувилбарыг сонгоно.   
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  5.2. Нийтэд шалгах 
 

Нийтэд шалгах товч дээр дарах эсвэл гарын F7 товч дээр дарж алдаатай үгсээр гүйж 

засах боломжтой. 

 

 
 

Алдаатай үг 

 
Алдаатай гэж үзэж байгаа үгийгүзүүлэх талбар 

 

Байж болох зөв хувилбарууд 

 
Болор дуран алдаа шалгуураас боловсруулан санал болгож буй алдаатай үгийн оронд 

байж болох зөв хувилбаруудыг санал болгох талбар 

 

Алгасах 

Тухайн үгийг алдаатай гэж зурсныг хүчингүй болгох товч 

 

Бүгдийг алгасах 

Тухайн үгийн алдаатай гэж үзсэн бүх тохиолдлыг хүчингүй болгох товч. Улмаар хойшид 

алдаатай гэж тооцохгүй 
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Хувийн үгийн санд нэмэх 

Тухайн үгийг хувийн үгийн санд нэмэх товч 

 

Солих 

Алдаатай үгийг сонгосон үгээр солих товч 

 

Бүгдийг солих 

Тухайн үгийн алдаатай гэж үзсэн бүх тохиолдлыг сонгосон үгээр солих товч 

 

Автоматаар засах 

Алдаатай гэж үзсэн үгийг зөв байж болох хамгийн өндөр магадлалтай үгээр автоматаар 

солих товч 
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  5.3. Хувийн үгийн сан 
Хувийн үгийн санд үг нэмэхдээ тухайн үгэн дээр хулганын баруун товшилт хийхэд 

харагдах жагсаалтаасadd to dictionary сонголтыг сонгоно уу. 
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  5.4. Үг зүйн тайлбар  
Сонгосон үгэн дээр хулганын баруун товшилт хийхэд гарч ирэх жагсаалтаас тайлбар 

сонголтыг сонгоно. 

 
Дээрх сонголтыг хийхэд дэлгэцийн баруун хэсэгт дэд цонхонд тухайн үгийн утга, задаргаа 

болон холбогдох дүрмийг тайлбарлан харуулна. Доорх зургаас үзнэ үү. 

 
 

Дурын үгийн тайлбарыг харахдаа Болор дуран->Үг зүйн тайлбар толь цэсийг сонгож 

дэлгэцийн баруун хэсэгт гарч ирэх дэд цонхны хоосон зайнд үгээ бичин тайлбар товч 

дээр товшиход тухайн үгийн утга болон холбогдох дүрмийг харуулна. 
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  5.5. Орчуулга 
Болор дуран алдаа шалгуурын бас нэгэн давуу тал, таны ажлыг хөнгөвчлөх туслагч нь өөр 

цонх руу шилжилгүйгээр Болор толиос үг хайх боломж юм. 

Сонгосон үгэн дээр хулганын баруун товшилт хийхэд гарч ирэх жагсаалтаас орчуулга 

сонголтыг сонгоно. 

 

 
 

Уг сонголтыг сонгоход тухайн үгийг Болор толиос автоматаар хайж үр дүнг дэлгэцийн 

баруун хэсэгт дэд цонхонд харуулна. Доорх зургаас үзнэ үү. 
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Дурын үгийн орчуулгыг харахдаа Болор дуран->Монгол англи орчуулах цэсийг сонгож 

дэлгэцийн баруун хэсэгт гарч ирэх дэд цонхны хоосон зайнд үгээ бичин орчуулга товч 

дээр товшиход тухайн үгийн тайлбарыг харуулна. 

 

Жич: Орчуулга хайх боломж нь Болор дуран алдаа шалгуурын зөвхөн Байгууллагын 

болон Мэргэжлийн (Enterprise edition, Professional edition)  хувилбарууд дээр ажиллах 

боломжтой. 
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  5.6. Плагин идэвхгүй болгох 
 

"Болор дуран" алдаа шалгуурын плагинийг идэвхгүй болгох эсвэл устгахыг хүсвэл дараах 

үйлдлийг хийнэ. 

 

1. Microsoft Word програмын File-цэсийг сонгоно. 

2. Гарч ирсэн цэсээс баруун доод хэсэгт байрлах options-товч дээр дарахад дараах цонх 

гарч ирнэ. Гарч ирсэн цонхны зүүн талын талбараас Add-Ins дээр дарахад Microsoft Word 

програмд суусан плагинууд баруун талбарт гарч ирнэ. Плагинуудыг Active (идэвхтэй) ба 

Inactive (идэвхгүй) гэж ялган харуулсан байгаа. 
 

 
 

3. Add-Ins талбарын зүүн доод буланд Manage: COM Add-Ins-ийг сонгоод Go... товч дээр 

дарахад дараах цонх гарч ирнэ. 
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4. Дээрх зурагт үзүүлсэн цонхны BolorDuran addin for Microsoft Office-ын өмнөх 

хайрцгийн тэмдэглэгээг аваад OK товч дарснаар Болор дуран алдаа шалгуурын плагин 

идэвхгүй болно. 

Плагинийг идэвхжүүлэхдээ дээрх үйлдлийг эхнээс нь хийж BolorDuran addin for 

Microsoft Office-ын өмнөх хайрцгийг тэмдэглээд OK товч дарна. 
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  6. Хэлзүйн модуль 
 

Монгол хэл нь өөрийн гэсэн өвөрмөц онцлог бүхий залгамал хэл гэдгээрээ бусад хэлнээс 

асар их ялгаатай.  

Залгамал хэл гэж юу вэ гэдгийг энгийнээр тайлбарлавал язгуур, дагавар, нөхцөлийн 

нийлэмжээр үг бүтэх ба нэг язгуураас хэдэн ч үг үүсгэж болно. Мөн нэг үг олон утгыг 

илэрхийлдэг гэх мэт маш олон онцлогтой. Англи хэлний нэг үг нэг л утгатай тэр үгнээс 

цааш өөр үг үүсдэггүй бол монгол хэлний нэг үгийн араас дагавар, нөхцөл залган 

хувиргаж олон өөр утгатай олон үг үүсгэх боломжтой байдаг.  

Монгол хэлний бүх үгийг дараалуулан бичсэн жагсаалт үүсгэе гэвэл бараг л боломжгүй 

зүйл юм. Яагаад гэвэл нэг үйл язгуураас 1000 орчим үг үүсдэг бол, нэг нэр язгуураас 800 

орчим үг үүсдэг байна. Харин бид энэхүү боломжгүй зүйлийг боломжтой болгож үе үеийн 

эрдэмтэн мэргэдийн боловсруулсан баримт, нотолгоонд тулгуурлан олон жилийн үг зүйн 

суурь судалгаа, туршилтын үр дүнд бүтээсэн үг зүйн модуль юм.  

 

"Болор дуран" алдаа шалгуурын зүрх нь үг зүйн модуль юм.  

 

1. Үг зүйн модуль 

Үг зүйн модуль нь монгол хэлний үгсийн сангийн нийт язгуур үгс болон 

бүтээврийг ашиглан үг бүтээх механизм гэж ойлгож болно. Энэхүү үг зүйн модуль 

нь нийт 60 сая орчим үгийн сан бүхий монголын анхны хамгийн том цахим үгийн 

санг үүсгэх боломжтой систем юм.  

1. Болор дуран 

Болор дуран програм нь ажиллах зарчим нь үг зүйн модулийг ашиглан үгийн 

бүтцээр задалж зөв, буруу эсэхийг шалгадаг болно.  

 


