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1. Մուտք (Login) 

 
1. ARARATBANK TRADING PLATFORM առևտրային հարթակ (այսուհետ՝ ATP) մուտք գործելու 

համար` անհրաժեշտ է մուտքագրել մուտքանունը (օգտագործողի անունը) և գաղտնաբառը։ 

 

 
 

2. Ֆինանսական գործիքներ (Market Watch) 
 

1. «Ֆինանսական գործիքներ» դաշտը թույլ է տալիս ծանոթանալ առկա ֆինանսական գործիքներին, 

հետևել գնանշումներին, իրականացնել գործարքներ և ստեղծել գծապատկերներ։ Բոլոր գործիքները 

խմբավորված են ֆինանսական գործիքներ դաշտի վերին հատվածում՝ ըստ դասերի։ Անհրաժեշտ 

գործիքը կարելի է գտնել՝ ընտրելով նշված ցանկից կամ փնտրելով «Որոնել» դաշտում։ 

 
 

Ներդիր 1
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2. «Անհատականացնել աղյուսակի տեսքը» պատուհանը հայտնվում է էկրանին ընտրված  
ակտիվների դասի վրա մկնիկի աջ կոճակը սեղմելիս։ 

 
Ներդիր 2 

 
Ներդիր 3 

 
 

3. Կանգնելով ցանկացած գործիքի վրա և սեղմելով մկնիկի աջ կոճակը՝ կկարողանաք օգտվել 
հետևյալ գործառույթներից. 

 

 հայտի ձևակերպում1, 
 գծապատկերի ստեղծում, 
 գործիքակազմի համալրում նախընտրելի գործիքով (տե՛ս Ներդիր 3), 
 խմբի մեջ ավելացում կամ նոր խմբի ստեղծում (եթե խումբը ստեղծված է, ապա այն նույնպես 
տեսանելի կլինի դաշտում)։ 
 

Կանգնելով աղյուսակի «Փոփոխել» (Change) սյունակի ցանկացած տողի վրա և սեղմելով մկնիկի աջ կոճակը՝ 
կարելի է փոփոխել տվյալ գործիքի գնի փոփոխության ձևը՝ տոկոսային կամ պիպսերով2 (տե՛ս Ներդիր 4)։ 
 
 

                                                      
1 Անգլ.՝ ticket, պատվերի բլանկ իր առանձնահատուկ (չկրկնվող) համարով։ 
2 PIPs (Percentage-In-Points)՝ գնի շարժի նվազագույն փոփոխություն: 
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Ներդիր 4 

 

4. Շուկայի խորություն (Market Depth) գործառույթն արտացոլում է առկա պատվերների ծավալը: Այս 

գործառույթն ակտիվացնելու համար անհրաժեշտ է մուտք գործել «Կարգավորումներ» (Settings) 

բաժին, ապա «Ընդհանուր» (General) ենթաբաժնում ակտիվացնել «Ցույց տալ շուկայի խորությունը» 

(Show market depth) հրամանը (տե՛ս Քայլ 1 և Քայլ 2)։ 

 
Քայլ 1 

 
 

Քայլ 2 

 

 
 

5. Շուկայի խորություն (Market Depth) գործառույթը տեսանելի է դառնում «Ֆինանսական 

գործիքներ» (Market Watch) բաժնում համապատասխան գործիքի վրա սեղմելիս։ Այս 

գործառույթը կիրառելի է միայն Market/Depth գործիքների կիրառման դեպքում։  
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Ներդիր 5 

 
6. Կանգնելով «Market Depth» (Շուկայի խորություն) hրամանի վրա և սեղմելով մկնիկի աջ կոճակը՝  

հնարավոր է փոխել գնանշման ձևը։ Հասանելի են Ստանդարտ և VWAP (volume-weighted average 

price՝ ծավալով կշռված միջին գին) տարբերակները (տե՛ս Ներդիր 6)։ 

 
Ներդիր 6 

 
 
3. Թրեյդինգ (Trading) 
 

Կան դիրքերը բացելու, փակելու և փոփոխելու մի քանի եղանակներ: Այս բաժնում ներկայացվում են  ATP 

առևտրային հարթակում  գործարքների իրականացման մեթոդները։  

 

 Ֆինանսական գործիքներ (Market Watch)  
 
Ստորև նշված տարբերակները հնարավորություն են տալիս կատարել գործարքները՝ դուրս չգալով  
«Market Watch» (Ֆինանսական գործիքներ) դաշտից   

 
1. Սեղմե՛ք «ՎԱՃԱՌԵԼ» կամ «ԳՆԵԼ» կոճակը «Normal view» ռեժիմում։ 
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Ներդիր 7 

 
 

2. Սեղմե՛ք «ՎԱՃԱՌԵԼ» կամ «ԳՆԵԼ» կոճակը «Click & Trade view» ռեժիմում։ 
 
 

Ներդիր 8 
 

 
 

Գծապատկերներ (Charts) 

 
1. Գործարքները  հնարավոր է իրականացնել նաև գծապատկերի վերին ձախ անկյունում մկնիկի մեկ 

սեղմումով, ճիշտ այնպես, ինչպես «Click & Trade view»  ռեժիմում գործարք կատարելիս։ Այս բաժնում 
հնարավոր է կիրառել նաև SL/TP (Stop Loss/Take Profit)3 կարգավորումը։ 

                                                      
3 Stop Loss`սահմանափակել կորուստները, Take Profit՝ արձանագրել շահույթը: 
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Ներդիր 9 

 
Այս բաժնում ներառված են նաև այլ հնարավորություններ. 

 Սպասման մեջ գտնվող պատվերների (Pending orders)  տեղադրում,  
 Անցում մի գծապատկերից մեկ այլ գծապատկերի,  
 Մասշտաբի խոշորացում/փոքրացում և գծապատկերի դիրքի կարգավորում։ 

 

Այս գործառույթներն ավելի մանրամասն ներկայացված են հաջորդ բաժնում։   

 

2.  Գործարք կարելի է նաև իրականացնել անմիջապես գծապատկերից՝ մկնիկի աջ սեղմակի 

օգնությամբ։ 

 
Ներդիր  10
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Հայտ (ticket) 
 

«Հայտը» մի գործիք է, որը հնարավորություն է տալիս տեղադրել «Ակնթարթային» (Instant) և «Սպասման 
մեջ գտնվող» (Pending) հայտեր։ «Ակնթարթային հայտը» կիրառվում է այն ժամանակ, երբ թրեյդերը 
ցանկանում է դիրքը բացել անմիջապես։ Բացի այդ,  «Հայտը» թրեյդերի համար ծառայում է նաև որպես 
հաշվիչ: Հաշվիչը իրական ժամանակի ռեժիմում ցույց է տալիս գործարքների իրականացման համար 
անհրաժեշտ մարժայի չափը, միջնորդավճարները (եթե այդպիսիք կան), պիպսի արժեքը, սփրեդի (անգլ.՝ 
spread) արժեքը և օրական սվոփը (առկայության դեպքում): 
 
 

Ներդիր 11 

 
 

 
 
 
 

«Սպասման մեջ գտնվող» հայտի դեպքում, գործարքը կատարվում է, երբ ընտրված ֆինանսական գործիքի 
գինը հասնում է նախօրոք ընտրված մակարդակի։   

Ներդիր 12 
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Այստեղից կարելի է նաև կարգավորել SL/TP սահմանափակումները, ինչպես նաև հայտերի գործողության 
ժամկետները։ 

  Ներդիր 13 

 
 

«Հայտ» պատուհանը հնարավորորություն է տալիս բացել գործիքի վերաբերյալ հիմնական 

տեղեկատվությունը: Այս պատուհանը թրեյդերին տրամադրում է կարևոր տվյալներ ընտրված գործիքի 

վերաբերյալ, օրինակ՝ դիրքի նվազագույն չափը, լևերիջը  կամ առևտրի  իրականացման ժամերը։  

Ներդիր 14  
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Բաց դիրքերի կառավարում (Managing open positions) 
 

1. «Բացել դիրք» պատուհանում հեշտությամբ կարելի է կրկնապատկել դիրքը կամ փոխել վերջինիս 
ուղղությունը. 

 
ա) «Դիրքի կրկնապատկում»  (double up position) գործառույթը բացում է տվյալ գործիքով մեկ այլ դիրք՝ 
ընթացիկ դիրքի նույն ծավալով և ուղղությամբ (առք/վաճառք); 

 

բ)  «Դիրքի ուղղության փոփոխություն» (reverse position) գործառույթը փակում է տվյալ գործիքի ընթացիկ 
դիրքը և բացում նորը՝ ընթացիկ դիրքի նույն ծավալով, սակայն հակառակ ուղղությամբ։ 

Ներդիր 15 
 

 
2. Դիրքի փակում 

 
ա) Փակել տրված գործիքների բաց դիրքերը։ 

 

 Դիրքը կարելի է փակել՝ սեղմելով պատուհանի աջ կողմում գտնվող (X) նշանը։  
 

Ներդիր 16 

 
Ընտրված  գործիքով միաժամանակ մի քանի գործարք կատարելու համար՝ սեղմեք  «...» կոճակը։  
 
Հնարավոր գործառնություններ  

 փակել բոլոր դիրքերը, 
 փակել շահութաբեր դիրքերը (զուտ շահույթ), 
 փակել վնասով դիրքերը (զուտ շահույթ)։ 

բ) Փակել բոլոր բաց դիրքերը։  
 
Բոլոր բաց դիրքերի հետ միաժամանակ աշխատելու համար անհրաժեշտ է սեղմել            կոճակը։ 

 
 Ներդիր 17 
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Հնարավոր գործառնություններ  
 փակել բոլոր դիրքերը, 
 փակել շահութաբեր դիրքերը (զուտ շահույթ), 
 փակել վնասով դիրքերը (զուտ շահույթ)։     

 
 

3. SL/TP սահմանափակումների կարգավորում  և դիրքերի ցանկի ընդլայնում 
 
Թրեյդերի կողմից ընտրված գործիքի վրա սեղմելով՝ կարելի է ավելացնել/կրճատել առկա բոլոր բաց 
դիրքերը։ SL/TP սահմանափակումները կարելի է կարգավորել նաև «Բացել դիրք» պատուհանից։  

Ներդիր 18 

4. «Սպասման մեջ գտնվող» հայտերը կառավարվում են «Սպասման մեջ գտնվող» հայտեր 
պատոուհանից նույն սկզբունքով, ինչ բաց դիրքերը։ 

Ներդիր 19  

Սպասման մեջ գտնվող հայտ կարելի է  ձևավորել անմիջապես գծապատկերից։ Սեղմելով մկնիկի աջ 
կոճակը գնային գծապատկերից վերև՝ էկրանին համապատասխանաբար կհայտնվեն «Sell Limit/Buy Stop» 
հրամանները։ 

Ներդիր 20  
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Գնային գծապատկերից ներքև մկնիկի կոճակը սեղմելու դեպքում հասանելի կլինեն 
համապատասխանաբար «Buy Limit» և «Sell Stop»4 հրամանները։ 

 

Ստորին հատված (Bottom bar) 
 
Հաշվեկշիռ (Balance)՝  հաշվում առկա միջոցների ըդհանուր գումարը՝ բոլոր կատարված գործարքների 
արդյունքում ստացված շահույթից (կամ հասույթից) և կրած ծախսերից հետո:  

Ներդիր 21  

 
 
Ընթացիկ արժեք (Equity)՝ Առևտրային հաշվի ընթացիկ արժեքը, որը հավասար է   
Հաշվեկշիռ + գործող բաց դիրքերի շահույթ և/կամ վնաս 

Ներդիր 22  

 
 
Մարժա (Margin)՝ Ընթացիկ բաց դիրքերը պահպանելու համար պահանջվող միջոցների հանրագումար:  

   
Ներդիր 23 

 
 
Ազատ մարժա (Free margin)՝ Գործարքների  կատարման համար հասանելի միջոցներ: 

 
Ներդիր 24  

 
 
Մարժայի մակարդակ (Margin level)՝ ռիսկի կառավարման ցուցանիշ, որը հաշվարկվում է հետևյալ 
բանաձևով.    Մարժայի մակարդակ = min (Հաշվեկշիռ կամ Ընթացիկ արժեք) / Մարժա x 100% 

 
Ներդիր 25 

 
 
Շահույթ (Profit)՝ Բաց դիրքերի դիմաց ձևավորվող լողացող (չֆիքսված) շահույթը և/կամ վնասը։ 
 

Ներդիր 26 
 

                                                      
4 Buy Limit`ընթացիկ գնով կամ դրանից ցածր գնով առք։ 
  Sell Stop՝ ընթացիկ գնով կամ դրանից ցածր գնով վաճառք։ 
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4. Գծապատկերներ (Charts) 

ATP առևտրային հարթակը հնարավորություն է տալիս գծապատկերների վրա արտացոլել հաճախորդին 
անհրաժեշտ տարաբնույթ տեղեկուտվություն: Ստորև բերված են գծապատկերների հետ աշխատելու 
հիմնական տարրերը։. 

 

1. Նոր գծապատկեր ավելացնելու համար գոյություն ունի մի քանի տարբերակ.  
 սեղմել մկնիկի աջ կոճակը՝ պահելով «Ֆինանսական գործիքներից»  (Market Watch) որևէ գործիքի 
վրա, ապա սեղմել «Բացել գծապատկեր» կոճակը, 

 ընտրել որևէ գործիք «Ֆինանսական գործիքներ»-ից և սեղմել «Բացել գծապատկեր» կոճակը,  
 քաշել և տեղադրել՝ այսինքն սեղմել որևէ գործիքի վրա և քաշելով տեղադրել գծապատկերի վրա, 
 փոխել գործիքը արդեն ստեղծված գծապատկերի վրա. գծապատկերի վերին ձախ անկյունում 
սեղմել գործիքի անվան վրա և մուտքագրել նոր գործիքի անվանումը։  

2.  Ուշադրություն  բոլոր գծապատկերները ստեղծվում են ընտրված գործիքի առքի գներով։ 
Հասանելի են  գծապատկերների հետևյալ հինգ տեսակները՝ «Candlestick», «Line», «OHLC», «HLC» և 
«Heikin Ashi»։ 

Ներդիր 27  

3. Գծապատկերը կարելի է խոշորացնել կամ փոքրացնել՝ սեղմելով խոշորացույցի նշանը  , կամ 
պտտելով մկնիկի անիվը։ 

4. Աջ կողմում տեղակայված է «Գծանկարի դիրք» նշանը, որի օգնությամբ կարելի է կարգավորել 
գծապատկերը։ Ստեղների ինքնատիպ համադրությունների հապավումները հասանելի են 
«Կարգավորումներ» բաժնում։  

 
Ներդիր 28
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Գծապատկերի հիմնական գործիքակազմ (Main charts toolbox)  

Գծապատկերի ձախ կողմում գտնվում են տեխնիկական վերլուծության գործիքները: Դրանք 

խմբավորված  են ըստ կատեգորիաների, օրինակ՝ Ցուցանիշներ, Գծեր, Պատկերներ, և այլն: Մկնիկի 

կուրսորը գործիքների վրա պահելիս հայտնվում են վերջիններիս անվանումները։ 

 Ներդիր 29 

 
1. Դասավորություն (Layouts)՝ այս գործիքը նախատեսված է  էկրանի վրա միաժամանակ մի քանի տարբեր 

գծապատկերներ տեղադրելու համար։ 
Ներդիր 30  
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2. Ցուցանիշներ (Indicators)՝ Գործիքների այս խմբից հնարավոր է ընտրել տեխնիկական 
վերլուծության 35 ցուցանիշ, ներառյալ՝ Accelerator, Ichimoku, Pivot Points, Stochastic RSI 
ցուցանիշները և Moving Averages ցուցանիշի տարբեր տեսակները։ Ցուցանիշները կարելի է 
կիրառել գծապատկերում՝ սեղմելով դրանց վրա և սահմանելով դրանց պարամետրերը։ 

 
Ներդիր 31 

 
 

3. Ցուցանիշը  ջնջելու նպատակով պետք է սեղմել գծապատկերի ստորին ձախ անկյունում տեղակայված 
«X» նշանը։ Այստեղից կարելի է նաև  փոփոխել ցուցանիշի պարամետրերը։   

Ներդիր 32  

 

 
 

4. Խաչաձև գծապատկեր (Crosshair)՝ այս գործիքը տրամադրում է տվյալներ  OHLC5 գների, ցուցանիշների 
մակարդակների և տեխնիկական վերլուծության մեջ կիրառվող մոմիկների6՝ բացման և փակման կամ 
առավելագույն և նվազագույն մակարդակների միջև տարբերությունների վերաբերյալ։ 

 
 

                                                      
5 Օpen-high-low-close prices` բացման գին, առավելագույն գին, նվազագույն գին և փակման գին։ 
6 Անգլ.՝ candle` «ճապոնական մոմ». գծապատկերի տեսակ, տվյալ ժամանակահատվածում գների դինամիկայի 
ներկայացման գրաֆիկական միջոց։ 
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Ներդիր 33  
 

 
 
 

5. Գծեր (Lines)՝ այս տարբերակի ընտրության դեպքում գծապատկերները 
կառուցվում են գծերի տեսքով։ 

Ներդիր 34 
 

 
 

6. Պատկերներ (Shapes)՝  այս  գործիքախումբը  հնարավորություն է տալիս գծապատկերի վրա  տեղադրել 
ուղղանկյան, էլիպսի և եռանկյան պատկերներ։ 

 
Ներդիր 35 
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7. Ֆիբոնաչի (Fibonacci)՝ Այս  ցանկում հասանելի են Ֆիբոնաչիի վերլուծական գործիքները։  
Ներդիր 36 

 

8. Այլ գործիքներ (Other tools)՝  օգտատերը կարող է օգտվել  Andrew’s Pitchfork, Speedline, Gann fan, 
Hosoda ալիքաձև պրոյեկցիաներից  և Hosoda շրջանագծերից։ 

Ներդիր 37 
 

 
 

9. Տեքստ (Text)՝ այս գործիքը հնարավորություն է տալիս  գծապատկերում  ավելացնել տեքստեր, 
պիտակներ, սլաքներ և Էլլիոտի ալիքների վերլուծության տարրեր։   

Ներդիր 38 
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10. Համեմատել գծապատկերները (Compare charts)՝ օգտատերը  կարող է ավելացնել այլ գործիքի 
գծապատկերներ՝ արագ համեմատություն իրականացնելու նպատակով: 

Ներդիր 39 

 
11. Տեսանելի շերտեր (Visible Layers)՝ թույլ է տալիս ավելացնել կամ հեռացնել գծապատկերում  

արտացոլված տվյալները, օրինակ՝ առքի/վաճառքի (Bid/Ask) գները,  ժամաչափը  կամ օրացույցը։ 
Ներդիր 40 

12. Կիսվել (Share)՝ թույլ է տալիս օգտատիրոջը գծապատկերով կիսվել Facebook, Twitter, LinkedIn և այլ 
սոցիալական հարթակներում:  

Ներդիր 41 
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13. Սեղմելով մկնիկի աջ կոճակը գծապատկերի վրա՝ օգտատերը հնարավորություն կունենա օգտվել 
գծապատկերի կարգավորման և փոփոխման համար նախատեսված մի շարք այլ ձևերից։   

 
Ներդիր 42 
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5. Այլ ֆունկցիոնալ հնարավորություններ (Other functionalities) 
 

Նորություններ (News) 
 

ա) Նորություններ (News)՝  տարատեսակ ֆինանսական նորություններ և վերլուծություններ: Այս 
գործիքը նաև թույլ է տալիս խմբավորել նորությունները՝ ըստ ակտիվների դասի կամ թեմաների։ 

 
Ներդիր 43 

 

 
 
 
բ) Մտքերի փոխանակում (Traders talk)՝ շուկայի վերլուծություն ձայնային և տեքստային 
մեկնաբանությունների միջոցով, որը հասանելի է միայն իրական հաշիվ ունեցող օգտատերերի 
համար։    

Ներդիր 44 

 

գ) Օրացույց (Calendar)՝ Օրացույցի միջոցով հնարավոր է ծանոթանալ կարևորագույն մակրո 
նորությունների և իրադարձությունների մանրամասն նկարագրություններին: Գործիքը թույլ է տալիս 
նաև զտել և խմբավորել իրադարձությունները ըստ երկրների, ինչպես նաև ըստ ազդեցության 
աստիճանի։ 
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Ներդիր 45 

 

 

Շուկայի վերլուծություն (Market analysis) 

 
1.  Շուկայի նախատրամադրվածություն (Sentiments)՝ իրական շուկայի նախատրամադրվածության 

ցուցանիշները ներկայացված են թրեյդերների կողմից բացված երկար և կարճ դիրքերի 
հարաբերակցությամբ։ 

Ներդիր 46 

 

 
2.  Առաջատար խաղորդներ (Top movers)՝ Այստեղ ներկայացված են  այն բաժնետոմսերը, որոնց գծով 

դիտվել են գնի առավել մեծ տատանումներ։ 
Ներդիր 47  
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3.  «Ջերմային» քարտեղ (Heatmap)՝ արտարժույթի կամ բաժնետոմսերի հարաբերական ուժգնության 

քարտեզ, որը ցույց է տալիս տարբեր արժույթների և բաժնետոմսերի գների տոկոսային 
փոփոխությունները։    

Ներդիր 48 

4. Բաժնետոմսերի սկաներ (Stock scanner)՝ այս գործիքը թույլ է տալիս որոնել բաժնետոմսերը ըստ 
արդյունաբերության ոլորտի, երկրի և կիսվել այնպիսի տվյալներով, ինչպիսիք են՝ շուկայի  
կապիտալիզացիան, EPS, BETA, ROIC, ROE, շահաթաբաժնային եկամտաբերությունը (Dividend yield), 
ինչպես նաև կատարողականը գնահատող այլ կարևոր վիճակագրական ցուցանիշները։ 

 
Ներդիր 49  

 
 

5. Պատմություն (History)՝ այս ներդիրը պարունակում է մանրամասն տվյալներ փակ դիրքերի,   
կանխիկով գործառնությունների և հայտերի վերաբերյալ: Փակ դիրքերի և կանխիկով 
գործառնությունների վերաբերյալ հաշվետվությունները կարող են հեշտությամբ արտահանվել 
CSV, PDF և HTML  ֆորմատով: 
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Ներդիր 50
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6. Կարգավորումներ (Settings) 
 

Վերին աջ անկյունում տեղակայված են լրացուցիչ գործառույթներ  
 

Ներդիր 51 

 
 

1. Փոխել հարթակի դասավորվածությունը (Change platform layout)՝ թույլ է տալիս էջի 
դասավորվածությունը հարմարեցնել օգտագործողին, 

2. Ծանուցումներ (Notifications)՝ տրամադրում է գործարքների վերաբերյալ առավել կարևոր նորություններ, 
կանխատեսումներ կամ այլ  տեղեկատվություն, 

3. Կապի կարգավիճակ (Connection Status)՝ տրամադրում է ինտերնետային կապի որակի մասին 
տեղեկատվություն։ 

 

Հիմնական մենյուն բաղկացած է.  
 Ներդիր 52 

 

1. Թրեյդինգ (Trading)՝ ATP առևտրային հարթակի հիմնական պատուհան, 
2. Անձնական հաշիվ (My account)՝ տրամադրում է ցուցանիշներ, որոնք ներկայացնում են տվյալ 

օգտատիրոջ առևտրային գործունեության կատարողականը, 
3. Կարգավորումներ (Settings)՝ ATP առևտրային հարթակի կարգավորումներ (նկարագրվում է ստորև 

ներկայացված բաժիններում)։ 

 

Անձնական հաշիվ (My account) 
 

1. Համառոտագիր (Summary)՝ թույլ է տալիս փոխել օգտատիրոջ հաշվի գաղտնաբառը։ 
 

2. Հաշվի վիճակագրություն (Account statistics)՝  գրաֆիկական գործիք, որը թույլ է տալիս հետևել  կատարված 
գործարքներին և գնահատել օգտատիրոջ առևտրային գործողությունների արդյունավետությունը։ 

 



www.araratbank.am | Email: brokerage@araratbank.am | T: +374 60 40 80 05 ARARATBANK TRADING PLATFORM  

25  

 

Ներդիր 53 
 
 

 

 

Ընդհանուր վահանակ (General panel) 
 
Ընդհանուր վահանակ (General panel)՝ այստեղ են տեղակայված ATP առևտրային հարթակի առավել 

կիառելի գործիքները, ինչպիսիք են՝ լեզվի ընտրությունը, շահույթի հաշվարկը, շուկայի խորությունը 

գնահատող  ցուցանիշները և այլն։  
 

Ներդիր 54 

 

Ծանուցումներ (Notifications)՝ Հնարավորություն է տալիս անջատել կամ միացնել ձայնային ծանուցումների 

ստացումը Թրեյդինգ, Նորություններ կամ Օրացույց պատուհաններից, այլ կերպ՝ ձայնային ծանուցումների 

կառավարում։ 

 

Հարթակի հաստատումներ (Platform confirmations)՝ օգտատիրոջը հնարավորություն է տալիս միացնել և 

անջատել դիրքի բացման, փակման և փոփոխման վերաբերյալ էկրանի վրա հայտնվող կրկնակի 
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հաստատման պատուհանը։ 

 

Թեժ ստեղներ (Hotkeys)՝ օգտատիրոջը հնարավորություն է տալիս ATP առևտրային հարթակում 

ստեղնաշարի միջոցով գործողություններ իրականացնել։ 

 

Դասավորվածության կառավարում (Layout management) 
 
ATP առևտրային հարթակը հնարավորություն է տալիս 3 հիմանական դաշտերը դասավորել ըստ 
օգտատիրոջ  ցանկության։ Օրինակ՝ «Ֆինանսական գործիքներ» պատուհանը կարելի է ավելացնել  
էկրանի ինչպես ձախ, այնպես էլ աջ մասում, ինչպես նաև կենտրոնում կամ ներքևի հատվածում։ Նույն 
մոտեցումը կիառելի է նաև Գծապատկերներ, Օրացույց, Պատմություն, Շուկայական վերլուծություններ, 
Նորություններ, Բաց դիրքեր և Սպասման մեջ գտնվող դիրքեր պատուհանների դեպքում։ 

 
Ներդիր 55 

 
 
7. Սխալի մասին հաղորդագրություն և հետադարձ կապ (Bug reporting 
and Give us feedback) 

ATP առևտրային հարթակի յուրաքանչյուր օգտատեր կարող է գրավոր հայտնել իր կարծիքը կամ 
հաղորդել թերությունների մասին (bug reporting) անմիջապես տերմինալի միջոցով։  

ATP առևտրային հարթակի պրովայդերին առավել ամբողջական տեղեկատվություն տրամադրելու 
նպատակով՝ սխալների մասին հաղորդագրությունը կարող է ներառել նաև էկրանից արտահանված 
պատկերներ (screenshot) և/կամ գրառումներ։ 
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Ներդիր 56 
 

 
 


