
Keyboard Layout Assistant - 8565 

Що нового?   KLA_8565 v.1.3.5.8565 

Програма швидкого переключення між мовами, натисканням однієї спеціалізованої 

клавіши для кожної (4 варіанти + додаткові комбінації клавіш для переключення мов), 

та комбінації клавіш для друку спеціалізованих символів. 

Сайт з описом, скачування версій програми : http://kla-8565.mks.kyiv.ua/  

 Facebook (підтримка, новини): https://www.facebook.com/KLA.8565/ 

 Reddit (підтримка, новини): https://www.reddit.com/r/KLA_8565/  

 

Keyboard Layout Assistant -8565. – new-1.3.5.PDF 

Що нового , відносно попередніх версій. 

 

version  1.3.5.8565 
1.  Управління режимом AltGr. 

Додаткова інформація: в версії v1.3.5.8565 програми, управління режимом  AltGr , додано в 
налаштування через параметри файлу KLA-LayoutSpecific.INI в розділ [TYPE_OF_AltGr] :  

(#),   Управління режимом AltGr  через клавіши RAlt та  RCtrl 

в зовнішньому файлі  KLA-LayoutSpecific.INI 

Варіант запуску Опис 
AltGr=RCtrl 
 

Встановлює розташування AltGr   на клавіші RCtrl  (Right Control). 
Ігноруватиме параметр /RCtrl=…  командного рядка. 
 
При натисканні в англійській розкладці – буде викликати Меню активної 
програми (якщо панель Меню передбачена). 

AltGr=RAlt 
 

Встановлює розташування AltGr   на клавіші RAlt (вбудовані в програмі 
комбінації клавіш будуть вимкнені). 
 
Повертає стандартний режим комбінацій AltGr+…   для кожної конкретної 
розкладки згідно умов системи Windows.  
 
При натисканні в англійській розкладці – не викликатиме  Меню активної 
програми. Але також буде реагувати на комбінації клавіш для Меню (якщо 
панель Меню в конкретній програмі передбачена і певна розкладка 
дозволяє). 

AltGr=none За замовченням.  Функціональність AltGr вимкнена (не прив’язана до 
конкретної клавіши). Клавіша RAlt  реагує відповідно вбудованим в програмі 
комбінаціям клавіш та спеціальному режиму переключення розкладок. 
 
В деяких випадках виклик функціональності AltGr  все одно можливий, через 
комбінацію клавіш  LCtrl + LAlt +… (передбачено системою Windows). 

 

 

Додаткова інформація: при режимі  AltGr=none , вимагається завантажена система зі 
зміненим ключом реєстру (активованим  через файл  «(1) Reassign RAlt RWin.reg»).  

http://kla-8565.mks.kyiv.ua/
https://www.facebook.com/KLA.8565/
https://www.reddit.com/r/KLA_8565/


Додаткова інформація: приклади використання спеціальної функціональності режиму  AltGr , 
для багатьох розкладок клавіатури (особливості мов і регіонів): 
- https://en.wikipedia.org/wiki/AltGr_key  - AltGr  key, в прикладах наступних системних 
розкладок як  Bangladesh, Belgium, Brazil, France, Germany, Greece, Israel - Hebrew, Israel - 
Yiddish, Italy, Latvia, North Macedonia, The Netherlands, Nordic countries and Estonia, Finnish 
multilingual, Poland, Romania, Russia, South Slavic Latin and Czech keyboards, Turkey, United 
Kingdom and Ireland, US-Internationa, Norwegian keyboard,  Swedish keyboard 
та багато інших. 
 
Приклад -  розкладка «Bangladesh» з позначенням комбінацій клавіш разом з AltGr  : 

 
 

- https://newrgun1.github.io – (rus.) якутська типографська розкладка клавіатури 

 

 

2.  Управління режимом CapsLock. 
Додаткова інформація: в версії v1.3.5.8565 програми, управління режимами клавіш CapsLock, 

додано в налаштування через параметри файлу KLA-LayoutSpecific.INI  
в розділ [CAPS_KEY_PRESS] : 

(#),   Управління режимом CapsLock та клавішою CapsLock 

Параметр запуску Опис 
CapsLRShift=on За замовченням. 

Одночасне натискання LShift +RShift змінює режим «CapsLock». 

CapsLRShift=off Не включати режим  «CapsLock», по двох одночасно натиснутих 
клавішах Shift. 

CapsLCtrl=on За замовченням. 
Під час роботи програми клавіша, CapsLock працюватиме як Ctrl. 
Важливо від помилкового натиснення режиму редакторами. В ігровому 
режимі додаткова клавіша Ctrl (вище за LShift) дозволить легше 
користуватися клавіатурою згідно положень пальців лівої руки. 

CapsLCtrl=off Не міняти клавішу  CapsLock, на клавішу Left Control (LCtrl). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/AltGr_key
https://newrgun1.github.io/


Додаткова інформація: в версії v1.3.5.8565 програми, управління режимами клавіш CapsLock, 
більше не є параметрами командного рядка, тобто такі команди ігноруватимуться 
в ярликах запуску:  

... … /CapsLRShift=off   /CapsLCtrl=off 

 

 

3.  Режими переключення розкладок клавіатури (три варіанти). 
Можливість обрати один з трьох варіантів натискання для «гарячих клавіш» переключення 

розкладки ( LShift / RShift / LCtrl / RCtrl ): 
- швидке натискання, 
- утримування деякий час, 
- подвійне натискання. 

Управління режимом «гарячих клавіш» зміни розкладки клавіатури, 
додано в налаштування через параметри файлу KLA-LayoutSpecific.INI  
в розділ [TYPE_HOTKEY_PRESS] : 

(#),   Тип натискання клавіші 
для зміни розкладки клавіатури ( LShift/RShift/LCtrl/RCtrl ). 

Параметр запуску Опис 
key_press=0 Швидке одноразове натискання клавіші (5 мс, до 200 мс) 

key_press=1 За замовченням. 
Після натискання утримувати клавішу натиснутою (не менше  280 мс).  

key_press=2 Розкладку можна змінити при подвійному короткому натисканню на 
клавішу ( LShift/RShift/LCtrl/RCtrl ). 

 

 


