ПРОМЯНА НА ЕЗИКОВИТЕ НАСТРОЙКИ НА WINDOWS 7,
WINDOWS 8 И WINDOWS 10.
За разработката на тази версия са използвани нови инструменти, които осигуряват
подобрена функционалност при работа под Windows 10. Особеност на новата среда за
разработка е включената по подразбиране опция за автоматично преминаване към
установената по подразбиране клавиатурна подредба при преход към нов екран. Това е
езикът посочен на първо място в подреждането на езиковите предпочитания. Например,
ако основната клавиатурната подредба (тази посочена на първо място) е „English (United
States)” при преминаването към нов екран за въвеждане или избор, ЕДИС-АСО
автоматично ще установява клавиатура „English (United States)”.
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1. Промяна на езиковите настройки в Windows 7.
Щракнете с десния бутон на мишката върху иконата с активния език в десния край на
лентата със задачите и изберете от менюто „Settings…” („Настройки“):

Променете езика, който ще бъде използван за всички полета като изберете от падащото
меню езика, който използвате за въвеждане на български:

Променете и подреждането като изберете „Bulgarian (Bulgaria)“ и натиснете бутона
„Move up”.

След промяната екрана ще изглежда така:

Натиснете бутона „ОК” или „Apply”, за да запазите промените.

2. Промяна на езиковите настройки в Windows 8.
Щракнете с левия бутон на мишката върху иконката с активния език, намира се вдясно в
лентата със задачите, в областта на часовника:

Ако най-отгоре в списъка с езиковите предпочитания е български език, няма нужда да
правите каквито и да било езикови настройки. В противен случай щракнете с мишката
върху текста „Езикови предпочитания“.

Ще се появи следващия екран. Променете и подреждането като изберете „български“ и
натиснете бутона „Премести нагоре”.

След промяната екрана трябва да изглежда подобно на следващия т.е. предпочитания
език „български“ трябва да е най-отгоре.

На следващата стъпка натиснете „Разширени настройки ” от горния екран. Ще се появи
следващия екран:

И проверете дали по подразбиране е установено използването на зададената по-горе
последователност в езиковите настройки. За целта в полето под текста „Ако искате да
използвате език на показване, различен от определения от подредбата с списъка с
езици, го изберете тук“ трябва да е избрано „Използване на списък с езици
(препоръчва се)“.

Полезно може да бъде да определите и с какъв вид клавиатурна подредба за кирилица
искате да работите, ако сте инсталирали повече от една. За целта обърнете внимание на
полето „Ако искате да използвате метод на въвеждане, различен от първия в
списъка, го изберете тук.”

След като направите вашия избор натиснете бутона „Запис”, за да запазите направените
промени или бутона „Отказ”, за да се откажете от тях.
На този екран „Разширени настройки“ можете да промените и клавишите за
превключване между различните езици. За целта щракнете с мишката върху текста
„Промени бързите клавиши за езиковата лента“.
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на

клавишна

3. Промяна на езиковите настройки в Windows 10 (Английска
версия).
Щракнете с левия бутон на мишката върху иконката с активния език, намира се вдясно в
лентата със задачите, в областта на часовника:

Ако най-отгоре в списъка с езиковите предпочитания е български език, няма нужда да
правите каквито и да било езикови настройки. В противен случай щракнете с мишката
върху текста „Езикови предпочитания“.
и изберете от менюто „Language preferences” („Езикови предпочитания“):

От екрана, който ще се отвори изберете „Additional date, time & regional settings”.

На следващия екран изберете „Change input methods”

Изберете „български“ и натиснете бутона „Move up”.

Подреждането на езиците ще бъде променено по следния начин:

На следващата стъпка натиснете „Advanced settings” от горния екран.
Ще се появи следващия екран.

И проверете дали по подразбиране е установено използването на зададената по-горе
последователност в езиковите настройки.
За целта в полето под текста „If you want to use a display language that’s different than
the one determined by the order of your language list, choose it here“ трябва да е избрано
„Use language list (recommended)“.

Полезно може да бъде да определите с какъв вид клавиатурна подредба за кирилица
искате да работите. За целта обърнете внимание на полето „If you want to use an input
method that’s different than the first one in your language list, choose it here.”

След като направите вашия избор натиснете бутона „Save”, за да запазите направените
промени или бутона „Cancel”, за да се откажете от тях.
На този екран „Advanced settings“ можете да промените и клавишите за превключване
между различните езици. За целта щракнете с мишката върху текста „Change language
bar hot keys“.

На следващия екран щракнете върху бутона „Change Key Sequence…“

Изберете желаната клавишна комбинация и натиснете бутона „ОК“.

4. Промяна на езиковите настройки в Windows 10 (Българска
версия).
Щракнете с левия бутон на мишката върху иконката с активния език, намира се вдясно в
лентата със задачите, в областта на часовника:

Ако най-отгоре в списъка с езиковите предпочитания е български език, няма нужда да
правите каквито и да било езикови настройки. В противен случай щракнете с мишката
върху текста „Езикови предпочитания“.

От екрана, който ще се отвори изберете „Допълнителни настройки за дата, час и
регион”.

На следващия екран изберете „Смяна на методите за въвеждане ”

Изберете „български“ и натиснете бутона „Премести нагоре”.

Подреждането на езиците ще бъде променено по следния начин:

На следващата стъпка натиснете „Разширени настройки ” от горния екран.
Ще се появи следващия екран.

И проверете дали по подразбиране е установено използването на зададената по-горе
последователност в езиковите настройки.
За целта в полето под текста „Ако искате да използвате език за показване, различен
от определения от подредбата в списъка с езици, го изберете тук“ трябва да е избрано
„Използване на списък с езици (препоръчва се)“.

Полезно може да бъде да определите с какъв вид клавиатурна подредба за кирилица
искате да работите. За целта обърнете внимание на полето „Ако искате да използвате
метод на въвеждане, различен от първия в списъка с езици, го изберете тук“.

След като направите вашия избор натиснете бутона „Save”, за да запазите направените
промени или бутона „Cancel”, за да се откажете от тях.
На този екран „Разширени настройки“ можете да промените и клавишите за
превключване между различните езици. За целта щракнете с мишката върху текста
„Промени бързите клавиши за езиковата лента“.

На следващия екран
последователност…“

щракнете

върху

бутона

„Промяна

на

клавишна

Изберете желаната клавишна комбинация и натиснете бутона „ОК“.

