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ساختـار صفحـه

ساختار شکلی مفیدتریدر 5شامل موارد زیر است:
 منوی اصلی :تمامیدستورها و فرمانهایی که میتواند در مفیدتریدر 5اجرا شود در این منو وجود
دارد .این نوار منو در باالی صفحه قرار داشته و شامل موارد زیر است :منوی فایل ( ،)Fileمنوی
نمایش ( ،)Viewمنوی درج ( ،)Insertمنوی نمودارها ( ،)Chartsمنوی ابزارها ( ،)Toolsمنوی
پنجره ( )Windowو منوی راهنما ()Help
 نوارهای ابزار ( :(Toolbarsسه نوار ابزار در مفیدتریدر 5پیش بینی شده است .نوار ابزار استاندارد
) ،)Standardنـوار ابـزار رسـم ( )Line Studiesو نوار ابـزار تناوب زمانـی ( .)Periodicityاین
ابزارها قابلیت دسترسی از قسمت منوی اصلی را نیز دارا هستند .با این حال ،اجزاء آنها قابلیت
سفارشی شدن ( )Customizableدارند و لذا دستورهایی که بیشتر استفاده میشود ،توسط کاربر
در این قسمت به صورت جداگانه قرار داده شده است تا دسترسی به آن راحت تر باشد.
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راهنمـای مفیدتریـدر “MofidTrader 5” 5












مفیدتریـدر 5

پنجره نمایش اطالعات ( :(Data Windowاین پنجره اطالعاتی را درباره قیمتها ،شاخصها یا

اندیکاتورها ( )Indicatorsو برنامه مشاوران خبره ( )Expert Advisorsنشان میدهد .این پنجره
هیچ دستوری را اجرا نمیکند.
راهبر ( :(Navigatorباز کردن حسـاب کاربری ،برنامه مشاوران خبره ،اندیکاتور و اسکریپتها
در پنجره راهبر جمع آوری شدهاند .راهبر به کنترل و مدیریت آنها بدون فوت وقت کمک میکند.
جعبه ابزار ( :(Toolboxجعبه ابزار یک پنجره چندکاره است که برای کار با موقعیتهای معامله
) ،)Trade positionsاخبار ( ،)Newsتاریخچه حساب کاربری ( ،)Account historyپیغامها
یا هشدارها ( ،)Alertsصندوق نامه ( )Mail boxو وقایعنگار برنامه ( )Journalو مشاوران خبره
) )Expertsطراحی شده است .اضافه بر این ،جعبه ابزار برای باز کردن ،اصالح و مدیریت انواع
مختلف موقعیتهای معامله نیز قابل استفاده است.
نوار نمودار ( :(Charts Barاین نوار برای مدیریت و تغییر نمایش پنجره نمودارها ( )Chartsمورد
استفاده است.
نوار وضعیت ( :(Status Barنوار وضعیت برای این طراحی شده است که اطالعات تکمیلی در
منظر مشـتری باشد .برای مثال ارتباط با سـرور ،میزان ترافیک ورودی و خروجی ،نام پروفایل و
قالب و همچنین اطالعات در این بخش قابل مرور است.
کلیدهـای میانبـر ( :(Hot Keysبرخـی از کلیدهـا و ترکیـب آنها بـرای انجام سـریعتر برخی از
دستورها در مفیدتریدر 5پیشبینی شدهاند.
در قسمت عنوان ( )Titleمفیدتریدر ،5نام حساب کاربری ،نام سرور ،نام نماد نمایش داده شده
در نمودار و تناوب زمانی آن نمایش داده میشود.
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منوی اصلی مفیدتریدر ،5زیر قسمت عنوان سامانه ( Titleیا  Headerپنجره) قرار دارد و شامل زیر
منوهای متعددی اسـت .دسـتورها و توابعی که میتوانند درمفیدتریدر 5اجرا شوند ،در این زیر منوها
قرار دارند .منوی اصلی شامل موارد زیر است:
 منوی فایل ( :(Fileکار کردن با نمودارها و چاپ آنها ،مدیریت پروفایلها ،ذخیرهسازی دادهها و
ورود به حساب کاربری
 منـوی نمایـش ( :(Viewتنظیـم نـوار ابـزار ( ، )Toolbarsمدیریـت پنجرهها مثل دیدهبـان بازار
) ،)Market Watchپنجـره نمایـش اطالعـات ( ،)Data Windowراهبـر ( ،)Navigatorجعبه
ابزار ( )Toolboxو آزمونگر استراتژی ( )Strategy Testerو همچنین مدیریت زبان مفیدتریدر5
 منوی درج ( :(Insertمدیریت اندیکاتورهای تکنیکال ( ،)Technical indicatorsابزارهای رسم
) ،)objectsمشاوران خبره ( )Expert Advisorsو اسکریپتها ()Scripts
 منوی نمودار ( :(Chartsتنظیم نمایش میلهها ،تناوبهای زمانی نمودار ،مدیریت ابزارهای رسم،





نمایش خطوط شبکهای پشت نمودار (گرید) و تنظیمات نمودار
منـوی ابـزار ( :(Toolsتنظیمـات عمومـی مفیدتریـدر ،)Options( 5متغیرهـای عمومـی
) ،)Global variablesمحیط برنامهنویسی  MetaQuotesنسخه  )MetaEditor( 5و...
منوی پنجره ( :(Windowفهرست کردن نمودارها و موقعیت آنها
منوی راهنما ( :(Helpراهنمای کاربر و اطالعات در مورد مفیدتریدر5

1ـ1ـ .2منوی فایل ((File

این منو حاوی دستورهایی برای کار کردن با نمودارها ،مدیریت پروفایلها ،ذخیرهسازی اطالعات و
چاپ است.
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اجـزا

توضیحـــــــات

( Profilesپروفایلها)

زیر منوی مدیریت پروفایلها ( )Profilesرا نشان میدهد .پروفایلهای این زیر منو میتوانند
حـذف با ذخیره شـوند .به عالوه ،پروفایلهـای قب ً
ال ذخیره شـده را میتوانید مجدد فعال یا
بارگزاری کنید.

( New Chartنمودار جدید) بازکـردن پنجـره جدیـد برای یک نمـاد .پس از کلیک روی این دسـتور ،فهرسـت نمادهای
موجـود در دیدهبان بـازار ( )Market Watchنمایش داده میشـود .از فهرسـت روی نماد
مورد نظر کلیک کنید تا نمودار آن نشان داده شود.

( Closeبستن نمودار)

این گزینه نمودار فعال جاری را میبندد.

( Saveذخیره)

ذخیره تاریخچه دادههای نمودار جاری در قالبهای « »CSV« ،»PRNیا ««HTM

( Save As Pictureذخیره به ذخیره به شکل تصویر در قالب « »BMPیا ««GIF
عنوان تصویر)

( Open Data Folderبـاز باز کردن پوشه ای که حاوی اطالعات مفیدتریدر5است.
کردن فولدر اطالعات)

چاپ نمودار جاری .اگر گزینه ( )Color Printدر بخش تنظیمها ( )settingsفعال باشد،
چاپ به صورت رنگی خواهد بود.

( Printپرینت)

Print Preview

(پیشنمایش پرینت)

پیشنمایش نمودار قبل از چاپ

( Print Setupتنظیمـات تنظیمات عمومی چاپ ،مثل چاپگر ،اندازه صفحه و افقی یا عمودی بودن صفحه
پرینتر)

( Open an Accountبـاز باز کردن یک حسـاب ( )Open a newکاربری دمو (یا آزمایشـی)  .باز کردن حسـابی که
بدون واریز پول توانایی معامله غیرواقعی را به مشتری میدهد تا عملکرد خود را بسنجد.
کردن حساب کاربری)

تشـخیص هویـت روی سـرور .بعـد از انتخـاب این گزینـه ،تالش بـرای ارتباط با سـرور
معامالت با اسـتفاده از حساب جاری برقرار خواهد شد .بعد از تعیین هویت موفق ،اخبار
و پیغامهای بازار نمایش داده میشود .در این صورت ،شما میتوانید شروع به معامله کنید.

( Loginورود)

خروج از مفیدتریدر5

( Exitخروج)

مفیدتریـدر 5
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مدیریت پنجرههای سـیگنال ،نوار ابزارها و زبان برنامه .برخی از این دسـتورها در نوار ابزار استاندارد
) )Standardنیز قابل دسترسی هستند.

اجـزا

توضیحـــــــات

:Languages
زبان برنامه

انتخاب زبان مفیدتریدر5؛ برای مشاهده تغییرها پس از تغییر زبان ،مفیدتریدر 5باید مجدد ًا
اجرا شود.

 :Status Barنوار وضعیت

نوار وضعیت ( )status barواقع در قسمت پایین مفیدتریدر5

:Depth Of Market
عمق بازار

عمـق بـازار ()Depth of Market؛ ایـن پنجـره سـطرهای بهتریـن عرضههـا و تقاضاهـا
(سفارشهای خرید و فروش) را نشان میدهد.

:Data Window
پنجره نمایش اطالعات

باز و بسته کردن پنجره نمایش اطالعات ()Data Window؛ این پنجره قیمتهای انتخابی
و اطالعات در مورد اندیکاتورها را نمایش میدهد.

:Toolbox
جعبه ابزار

بـاز و بسـته کردن پنجره جعبه ابـزار ()Toolbox؛ در جعبه ابزار ،کاربر میتواند سـفارشها
و هشـدارها را مدیریت کند .به عالوه توسـط جعبه ابزار ،تاریخچه حساب کاربری ،اخبار،
نامهها Log ،و مشاوران خبره مشاهده میشود.

:Toolbars
نوار ابزارها

:Chart Bar
نوار نمودار

:Market Watch
دیدهبان بازار

:Navigator
راهبر

:Strategy Tester
آزمونگر استراتژی

مدیریـت نـوار ابزارها؛ نوار ابزارهایی که فعال هسـتند در این فهرسـت مشـخص شـدهاند.
روی نام نوار ابزار مورد نظر کلیک کنید تا فعال یا غیر فعال شـود .شـما به دلخواه میتوانید
کلیدهایی را در نوار ابزارها حذف یا اضافه کنید.

فعال یا غیرفعال سازی نوار عنوان ( )title barپنجرههای نمودار که در قسمت پایینی فضای
کاری نمایش داده میشـود .با اسـتفاده از این نوار میتوانید سـریع ًا در بین نمودارهای باز،
حرکت کنید و آنها را تغییر دهید.

باز و بسـته کـردن پنجـره دیدهبـان بـازار ()Market Watch؛ این پنجره قیمـت و تغییرات
نمادهای منتخب را نشان میدهد.

باز و بسته کردن پنجره راهبر ()Navigator؛ فهرست حسابهای کاربری باز ،اندیکاتورهای
تکنیکال ،مشاوران خبره ،شاخصهای انتخابی و اسکریپتها به صورت فرم درختی در این
پنجره نمایش داده میشود.

بـاز و بسـته کردن پنجـره آزمونگر اسـتراتژی ()Strategy Tester؛ این پنجره برای تسـت و
بهینهسازی برنامه مشاوران خبره ( )Expert Advisorsطراحی شده است.
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توضیحـــــــات

اجـزا

فعـال و غیرفعالسـازی حالت تمـام نما .بعد از فعال سـازی ایـن گزینه ،نوار ابـزار و نوار
وضعیت غیرفعال شـده و تمامیپنجرههای سیگنال بسته میشـوند .بخش عنوان ( Titleیا
 )Headingپنجره نرمافزار منوی اصلی ،فضای کاری (نمودارها) و سربرگهای پنجرههای
نمودارها در صفحه باقی میمانند .برای بازگشت به حال اولیه دوباره این دستور را اجرا کنید.

:Fullscreen
تمام نما

3ـ1ـ .2منوی درج ((Insert

دسـتورهای ابزار رسـمیکه روی نمودارها رسـم میشـود در این منو قرار گرفتهاند .این ابزار رسم در
گروههای مختلفی برحسب نوع تقسیمبندی شدهاند .جزئیات بیشتر در مورد کار با این ابزار متنوع در
بخش بعدی مطرح شده است.
توضیحـــــــات

اجـزا

:Indicators
اندیکاتورها

این دستور منویی را حاوی تمامیاندیکاتورهای تکنیکال ( )technical indicatorsموجود
کـه برحسـب نوع گروه بندی شـدهاند ،نشـان میدهـد .همچنین زیر منـوی اندیکاتورهای
اختیاری ( )custom indicatorsاز این بخش قابل دسترسی است .قسمت باالی منو پنج
اندیکاتور بیشتر استفاده شده را نشان میدهد .برای درج اندیکاتور روی نمودار باید آنرا از
این فهرست انتخاب کنید.

:Expert Advisors
مشاوران خبره

این دسـتور پنج «مشـاور خبره» ( )Expert Advisorsبیشتر استفاده شده را نشان میدهد.
برای درج یک «مشاور خبره» روی نمودار باید آنرا از این فهرست انتخاب کنید.

این دسـتور منویی را حاوی تمامیابزارهای رسـم ( )objectsموجود که برحسـب نوع گروه
بندی شـدهاند ،نشان میدهد .قسمت باالی منو پنج ابزار رسم بیشتر استفاده شده را نشان
میدهد .برای درج ابزار رسم روی نمودار باید آنرا از این فهرست انتخاب کنید.

:Objects
ابزار رسم

این دسـتور پنج اسـکریپت ( )scriptsبیشتر استفاده شده را نشـان میدهد .برای درج یک
اسکریپت روی نمودار باید آنرا از این فهرست انتخاب کنید.

:Scripts
اسکریپتها

4ـ1ـ .2منوی نمودارها ((Charts

منوی نمودارها حاوی دستورهایی برای مدیریت نمودارها و اندیکاتورهای تکنیکال و ابزار رسمیاست
که روی نمودار ترسیم گردیده است.
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:Depth Of Market
عمق بازار
:Indicators List
فهرست اندیکاتورها

:Objects
ابزارهای رسم

:Experts List
فهرست مشاوران خبره
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توضیحـــــــات

نمایش عمق بازار برای نماد مربوط به نمودار انتخاب شده

نمایش پنجره فهرست اندیکاتورهایی ( )list of indicatorsکه در حال حاضر روی نمودار
انتخاب شده ،رسم شدهاند.

باز کردن منویی برای مدیریت ابزارهای رسم ( )managing objectsبرای نمودار انتخاب
شده

باز کردن فهرست مشاوران خبره ( )Expert Advisorsمورد استفاده در نمودار انتخاب شده

 :Bar Chartنمودار میلهای

نمایش نمودار میلهای

 :Line Chartنمودار خطی

نمایش نمودار خطی

 :Templatesقالبها

برای ذخیره ،بارگزاری و حذف قالبها

:Auto Scroll
اسکرول اتوماتیک

اسـکرول اتوماتیک به حالتی گفته میشـود که وقتی میله جدیدی در نمودار در حال شـکل
گیری است ،نمودار به طور خودکار به روز شده و به سمت چپ منتقل میشود .برای فعال
و غیر فعال سازی این حالت ،از این منو اقدام کنید .اگر این امکان همیشه فعال باشد ،میله
آخر نمودار همیشه در نمودار نشان داده میشود.

:Volumes
حجم

نمایش حجم معامالت در نمودار (فقط روی نمادهای بازارهای سهام قابلیت انطباق دارد.
)

:Candlesticks
نمودار شمعی

:Periodicity
تناوب زمانی نمودارها

 :Gridگرید

:Chart Shift
انتقال نمودار

نمایش نمودار شمعی

بـرای تغییر و انتخاب تناوب زمانی نمودار از این قسـمت اسـتفاده کنید .تناوبهای زمانی
از  1دقیقـه ( )M1تا ماهانه ( )MNقابل تغییر هسـتند .منظور از تنـاوب زمانی ،دوره زمانی
اسـت که اطالعات هر میله یا هر شـمع محاسـبه و نشـان داده میشـود .برای مثال ،وقتی
تناوب زمانی روی «1ساعت» باشد ،قیمت باز شدن بازار ،بیشترین قیمت ،کمترین قیمت
و قیمت بسته شدن ،همگی در یک ساعت نمایش داده میشود .در این صورت ،یک میله
نشـانگر این تغییرات در یک ساعت خواهد بود .مشـابه همین حالت برای دورههای زمانی
دیگر اتفاق میافتد.
برای نمایش و حذف گرید (شبکه خطوط پشت نمودار)

انتقال نمودار تا نشـانگر (مثلث خاکسـتری رنگ که در سـمت باالی پنجره نمایش داده
میشود ) .نشانگر به صورت افقی از  10تا  50درصد اندازه پنجره قابلیت انتقال دارد.
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توضیحـــــــات

اجـزا

نمایش حجم تعداد معامالت در نمودار

:Tick Volumes
حجم تیک

بزرگ نمایی

Zoom In

کوچک نمایی

Zoom Out

انتقال نمودار به اندازه یک میله (یا یک  )candleبه سمت چپ

Step by Step

باز کردن پنجره تنظیمات ( )settingنمودار

Properties

5ـ1ـ .2منوی ابزارها ((Tools

منوی «ابزارها» حاوی دستورهایی برای کنترل و اداره معاملهها و همچنین تنظیمهای مربوط به برنامه
است.
توضیحـــــــات

اجـزا

:New Order
سفارش جدید

فراخوانـی پنجره سـفارش جدید ()New order؛ کاربـر میتواند موقعیتهای
مختلف را باز کرده و سـفارش را توسـط این پنجره به سـامانه معامالت ارسال
کند.

:Global Variables
متغیرهای عمومی

بازکردن پنجره متغیرهای عمومی؛ متغیرهای عمومی ،متغیرهایی هسـتند که در
تمامیبخشها از قبیل «مشـاوران خبره» ( ،)Expert Advisorsاندیکاتورهای
اختیاری ( ، )custom indicatorsو اسـکریپتها ( )scriptsقابل دسترسـی
هسـتند .جزئیات بیشـتر درباره متغیرهای عمومی را در بخش مربوطه مشـاهده
کنید.

 :Strategy Tester Agents Managerبازکردن پنجره آزمون گر استراتژی ()MetaTester
آزمون گر استراتژی

:MetaQuotes Language Editor
ویرایشگر زبان برنامهنویسی MQL5

باز کردن محیط برنامهنویسـی یکپارچه  MetaEditorبرای برنامهنویسی با زبان
 .MQL5با این ویرایشگر میتوانید «مشاوران خبره» ،اندیکاتورهای اختیاری و
اسکریپتها را ایجاد و ویرایش کنید.

 MetaQuotes Language Code Baseبازکـردن مجموعه کدبیس  MQL5برای دانلود .این کدبیس در سـربرگ Code
Baseدر پنجره جعبه ابزار در محیط  MetaEditorباز میشود.
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توضیحـــــــات

بازکـردن پنجره تنظیمهـای ( )settingمفیدتریدر 5برای تنظیـم پارامترها برای
ارتباط ،معامله ،نمودارها ،مشاوران خبره و. . .

 Optionsتنظیمات

6ـ1ـ .2منوی پنجره ((Window

دسـتورهایی برای مدیریت نمودارها در این منو جمع آوری شـده اسـت .با اسـتفاده از این منو کاربر
میتواند ترتیب نمودارها را در فضای کاری را تنظیم کرده یا آنها را فعال نماید.

اجـزا
Cascade
Tile Windows
Tile Horizontally
Tile Vertically
Arrange Icons

More Windows

توضیحـــــــات

ترتیب پنجره نمودارها به صورت آبشاری

ترتیب پنجرهها به صورت موزائیکی
ترتیب پنجرهها به صورت افقی

ترتیب پنجرهها به صورت عمودی

 minimizeکـردن تمامیپنجرههـای نمـودار .نمودارهـای  minimizeشـده در نـوار پایین
محیط کاری (قسمت سیاه رنگ) قرارداده میشوند .این امکان وقتی مفید است که هم زمان
با نمودارهای متعددی کار میکنید.
ایـن امکان وقتی فعال میشـود که  10نمودار یا بیشـتر بـه صورت هم زمان باز شـوند .این
دستور پنجره مدیریت نمودارهای باز ( )managing windowsرا فراخوان میکند.

فهرسـتی از نمودارهای باز در قیمت پایین این منو نشـان داده میشـود .پنجره نمودار جاری در این
فهرست عالمت خورده است .برای فعال کردن نمودار دیگر میتوانید نماد متناظر را از این فهرست
انتخاب کنید.
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7ـ1ـ .2منوی راهنما ((Help
اجـزا

:Help Topics
موضوعات راهنما
:Technical Analysis
تحلیل تکنیکال

توضیحـــــــات

بـاز کـردن فایل راهنمـای کاربـر .در این فایـل تمامیتنظیمهـا و کاربردهای
مفیدتریدر 5شـرح داده شـده است .فشردن کلید  F1نیز همین عمل را انجام
میدهد.
باز کردن سایت  MQL4.comبرای تشریح تحلیل تکنیکال

 :AutomatedTradingChampionshipباز کردن سایت جام قهرمانی اتوتریدینگ
))Automated Trading Championship
جام قهرمانی اتوتردینگ

:MQL5. Community
انجمن MLQ5

:About
درباره

مفیدتریـدر 5

باز کردن وب سـایت انجمن برنامه نویسـان  .MQL5این وب سـایت دارای
مقالهها ،اسناد ،کدبیس و تاالرهای گفتگو است.

در این پنجره ،توضیحاتی در مورد نسـخه مفیدتریدر ،5شـرکت تهیه کننده و
اطالعات تماس قرار داده شده است.

معامالت در کـالس جهانـی

Published: emofid.com

Republished: Parssaham.com

2ـ .2نوار ابزارها

فصـل دوم — ساختـار صفحـه

61

در مفیدتریدر ،5سـه نوار ابزار مجزا پیشبینی شـده اسـت .دسـتورهای اصلی در این نوار ابزارها به
صـورت دکمـه (یا کلید) قـرار گرفته اند .به صـورت پیش فرض ،نـوار ابزارها زیر منـوی اصلی قرار
دارند ،ولی میتوانند به سـادگی و با اسـتفاده از ماوس به هر قسـمت دیگری از پنجره منتقل شـوند.
شما میتوانید با استفاده از دستور «نوار ابزار» زیر منوی نمایش  ، Viewآنها را آشکار یا پنهان کنید.
تمامیاین نوار ابزارها قابل تنظیم هستند ،به شکلی که میتوانید تنها دستورهای ضروری و آنهایی که
بیشتر استفاده میکنید ،در آنها قرار دهید.




تمامیدستورها بر اساس نوع عملیاتی که انجام میدهند ،در گروههای زیر دستهبندی شدهاند:
استاندارد :دستورهای مشترک برای مدیریت مفیدتریدر5

ابزار رسم :مدیریت ابزار رسم روی نمودارها
تناوب زمانی :مدیریت حالتهای زمانی نمودار

تنظیم نوار ابزارها

برای تنظیم و سفارشسازی یک نوار ابزار روی آن کلیک راست کنید و از منوی باز شده روی دستور
( Customizeسفارشیسازی) کلیک کنید .پنجره زیر نمایش داده میشود:
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برای اضافه کردن دکمهها در نوار ابزار باید آن را از کادر سـمت چپ به کادر سـمت راسـت انتقال
دهیـد .بـرای این کار روی مورد مورد نظر دابل-کلیک کنید یا آن را انتخاب کرده و دکمه « »Insertرا
کلیک کنید .برای حذف هر مورد نیز میتوانید از کادر سمت راست روی آن دابل-کلیک کنید یا پس
از انتخاب آن ،دکمه « »Removeرا انتخاب کنید .دکمههای  Upو  Downدر قسمت سمت راست
نیـز بـرای جابجایی ترتیب قرار گرفتن دسـتورها در نوار ابزار به کار میرود .برای بازگشـت به حالت
پیشفرض (حالت استاندارد مفیدتریدر )5نیز روی دکمه تنظیم مجدد کلیک کنید.

1ـ2ـ .2نوار ابزار استاندارد

دسـتورهای جامعی برای مدیریت مفیدتریدر 5و نمودارها ( )chartsدر این نوار ابزار گردآوری شـده
است.
توضیحـــــــات

اجـزا

بازکـردن پنجـره جدیـد برای یک نمـاد .پس از کلیک روی این دسـتور ،فهرسـت نمادهای
موجـود در دیدهبان بازار ( )Market Watchنمایش داده میشـود .از فهرسـت ،روی نماد
مورد نظر کلیک کرده تا نمودار نشان داده شود.

New Chart

زیر منوی مدیریت پروفایلها ( )profilesرا نشان میدهد .پروفایلهای این زیر منو میتوانند
حذف یا ذخیره شـوند .به عالوه ،پروفایلهای قب ً
ال ذخیره شـده را میتوانید مجدد بارگزاری
کنید.

Profiles

پیـش نمایش نمـودار قبل از چاپ .تنظیمهـای چاپ گر در این پیش نمایش اعمال شـده
است ،لذا میتوانید کنترل کنید که تمامیدادههای مد نظر شما چاپ میشود یا خیر.

Print Preview

چاپ نمودار انتخاب شده .اگر گزینه ( )Color Printدر بخش تنظیمات ( )settingsفعال
باشد ،چاپ به صورت رنگی خواهد بود.

Print

فعـال و غیر فعال سـازی حالـت تمام نما .بعد از فعال سـازی این گزینه ،نـوار ابزار و نوار
وضعیت غیرفعال شـده و تمامیپنجرههای سیگنال بسته میشـوند .بخش عنوان ( Titleیا
 )Headingپنجره منوی اصلی ،فضای کاری (نمودارها) و سربرگهای پنجرههای نمودارها
در صفحه باقی میمانند .برای بازگشت به حالت اولیه ،دوباره این دستور را اجرا کنید.

Fullscreen

بـاز و بسـته کردن پنجـره دیدهبـان بـازار ( . )Market Watchاین پنجره قیمـت و تغییرات
نمادهای منتخب را نشان میدهد.

Market Watch

باز و بسته کردن پنجره نمایش اطالعات ( . )Data Windowاین پنجره قیمتهای انتخابی
و اطالعات در مورد اندیکاتورها را نمایش میدهد.

Data Window
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Navigator

Toolbox

Strategy Tester
Options
MetaEditor

Auto Trading

New Order
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باز و بسته کردن پنجره راهبر ( . )Navigatorفهرست حسابهای کاربری باز ،اندیکاتورهای
تکنیکال ،مشاوران خبره ،شاخصهای انتخابی و اسکریپتها به صورت فرم درختی در این
پنجره نمایش داده میشود.

باز و بسـته کردن پنجره جعبـه ابزار ( . )Toolboxدر جعبه ابزار ،کاربر میتواند سـفارشها
و هشـدارها را مدیریـت کند .به عالوه ،تاریخچه حسـاب کاربری ،اخبـار ،نامهها Log ،و
مشاوران خبره نمایش داده میشوند.

باز و بسته کردن پنجره آزمونگر استراتژی ( . )Strategy Testerاین پنجره برای تست و بهینه
سازی برنامه مشاوران خبره ( )Expert Advisorsطراحی شده است.

بازکـردن پنجره تنظیمها ( )settingمفیدتریدر .5برای تنظیم پارامترها برای ارتباط ،معامله،
نمودارها ،مشاوران خبره و دیگر قابلیتهای سامانه.

باز کردن محیط برنامهنویسـی یکپارچه  MetaEditorبرای برنامهنویسـی با زبان  .MQL5با
این ویرایشگر میتوانید «مشاوران خبره» ،اندیکاتورهای اختیاری و اسکریپتها را ایجاد و
ویرایش کنید.

فعال یا غیرفعال سازی انجام معامله با استفاده از «مشاوران خبره» ( )Expert Advisorsو
اسکریپتها ( .)scriptsکارکرد این دکمه مشابه گزینه ای است که در سربرگ مشاوران خبره
) )Expert Advisorsقرار دارد.

فراخوانی پنجره «ارسـال سـفارش» ( . )order creationاز این پنجره شما قادرخواهید بود
که در موقعیتهای متنوع معامله قرار بگیرید و سـفارشهای شرطی را به سامانه معامالت
ارسال کنید.

Bar Chart

نمایش نمودار میلهای

Candlesticks

نمایش نمودار شمعی

Line Chart

نمایش نمودار خطی

Zoom In

بزرگ نمایی

Zoom Out

کوچک نمایی

Auto Scroll

اسـکرول اتوماتیک به حالتی گفته میشـود که وقتی میله جدیدی در نمودار در حال شـکل
گیری است نمودار به طور خودکار به روز شده و به سمت چپ منتقل میشود .برای فعال
و یا غیر فعال سـازی این حالت ،از این منو اقدام کنید .اگر این امکان همیشـه فعال باشد،
میله آخر نمودار همیشه در نمودار نشان داده میشود.
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انتقال نمودار تا نشـانگر (مثلث خاکسـتری رنگ که در سـمت باالی پنجره نمایش داده
میشود ) .نشانگر به صورت افقی از  10تا  50درصد اندازه پنجره قابلیت انتقال دارد.

Chart Shift

نمایـش پنجره فهرسـت اندیکاتورهـای از پیش تعریـف شـده ( )built inو اندیکاتورهای
اختیـاری ( . )customبـرای رسـم اندیکاتـور روی نمودار یکـی از آنها را از این فهرسـت
انتخاب کنید.

Indicators

Periodicity

بـرای تغییر و انتخاب تناوب زمانی نمودار از این قسـمت اسـتقاده کنید .تناوبهای زمانی
از  1دقیقـه ( )M1تا ماهانه ( )MNقابل تغییر هسـتند .منظور از تنـاوب زمانی ،دوره زمانی
اسـت که اطالعات هر میله یا هر شـمع محاسـبه و نشـان داده میشـود .برای مثال ،وقتی
تناوب زمانی روی «1ساعت» باشد ،قیمت باز شدن بازار ،بیشترین قیمت ،کمترین قیمت
و قیمت بسته شدن ،همگی در یک ساعت نمایش داده میشود .در این صورت ،یک میله
نشـانگر این تغییرات در یک سـاعت خواهد بود .مشابه همین حالت برای دورههای زمانی
دیگر اتفاق میافتد.

Step by Step

انتقال نمودار به اندازه یک میله (یا یک  )candleبه سمت چپ

بـرای ذخیـره ،بارگـزاری و حذف قالبها از ایـن منو اقدام کنید .قالب حالتـی از نمایش و
ترتیب پنجرهها و نمادهای انتخابی است که بر حسب نوع کار شما قابلیت تعریف ،ذخیره
و نمایش دارد.

قالب

2ـ2ـ .2نوار ابزار رسم

نوار ابزار رسـم حاوی انواع ابزارهای رسـم ( ، )objectsنقاشـی و طرح کشـی روی نمودار (شـامل
خطوط ،کانالها ،ابزارهای  ، Gannابزارهای فیبوناچی و )...هستند .دستورات این نوار ابزار (به غیر
از  Crosshairو  )Cursorاز منوی درج نیز قابلیت دسترسی دارند.
توضیحـــــــات

اجـزا

قرار گرفتن در وضعیت استاندارد (یا وضعیت انتخاب) .در این وضعیت با نشانگر
میتوانید اجزاء مختلف در نمودار را انتخاب کنید.

Cursor
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Crosshair

Vertical Line
Horizontal Line
Trendline
Trendline by Angle
Arrowed Line
Regression Channel
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در ایـن وضعیت نشـانگر به شـکل صلیبی در میآیـد که موقعیت نشـانگر را روی
محورهـای عمودی و افقی نشـان میدهد .لـذا امکان مرور قیمـت و زمان (یا عدد
اندیکاتـور) در نقطـه ای که نشـانگر قرار دارد فراهم خواهد شـد .ایـن وضعیت در
حالتی که روی نمودار باشید عمل میکند .در این حالت اگر کلیک چپ را بگیرید
و نشـانگر را حرکت دهید ،خطی میان این دو نقطه رسـم خواهد شـد .فاصله میان
نقطه ای که کلیک کرده اید و نقطه ای که در آن قرار دارید در سـمت راسـت نشانگر
نمایش داده میشـود .این عدد به شکل زیر نمایش داده میشود (به ترتیب از سمت
چپ به راست):
«تعـداد میلههای بیـن دونقطه» « /میزان تفاوت قیمت بیـن این دو نقطه» « /قیمت
نقطه دوم».
با فشار دادن کلیدهای کنترل به همراه  Fنیز میتوانید بین دو وضعیت  Crosshairو
 Cursorسویچ کنید.
ترسیم خط عمودی در نمودار

ترسیم خط افقی در نمودار
ترسیم خط روندی

ترسیم خط روندی برحسب زاویه

ترسیم خط پیکان دار

ترسیم کانال رگرسیون

Equidistant Channel

ترسیم کانال هم-فاصله

Gann Line

ترسیم خط گن

 Standard Deviation Channelترسیم کانال انحراف معیار
Gann Fan
Gann Grid
Fibonacci Retracement
Fibonacci Time Zones
Fibonacci Fan
Fibonacci Arcs

ترسیم گن فن (یا بادبزن گن)

ترسیم گن گرید (یا شبکه گن)

ترسیم خطوط بازگشتی فیبوناچی

ترسیم مدارهای زمانی فیبوناچی
ترسیم بادبزن فیبوناچی

ترسیم کمانهای فیبوناچی

Fibonacci Expansion
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Fibonacci Channel
Elliott Impulse Wave
Elliott Correction Wave

ترسیم کانال فیبوناچی

ترسیم موج تکانش الیوت

ترسیم موج اصالحی الیوت

ترسیم مستطیل

Rectangle

ترسیم مثلث

Triangle

ترسیم بیضی

Ellipse
Andrews' Pitchfork

ترسیم چنگک اندرو

ترسیم خطوط چرخه زمانی

Cycle Lines

اضافه کردن برچسب متنی روی نمودار

Text Label

افزودن متن روی نمودار

Text

درج عالئم روی نمودار

Arrow

افزودن تصویر یا برچسب تصویری روی نمودار

Bitmap

افزودن دکمه یا کلید روی نمودار

Button

افزودن فیلد قابل ویرایش روی نمودار

Edit

افرودن نمودار

Chart

3ـ2ـ .2نوار ابزار تناوب زمانی

در این قسمت ،دستورهای تغییر و انتخاب تناوبهای مختلف زمانی نمودار گرد آوری شده است.
تناوبهـای زمانـی از  1دقیقه ای ( )M1تا ماهانه ( )MNقابل تغییر هسـتند .منظور از تناوب زمانی،
دوره زمانی اسـت که هر میله یا هر شـمع نمایش داده میشـود .برای مثال ،وقتی تناوب زمانی روی
«1سـاعت» باشد ،قیمت باز شدن ،بیشترین قیمت ،کمترین قیمت و قیمت بسته شدن ،همگی در
یک سـاعت محاسـبه و نمایش داده میشود و یک میله نشانگر این تغییرات در یک ساعت خواهد
بود .مشابه همین حالت برای دورههای زمانی دیگر اتفاق میافتد .به بیان بهتر برای هر تناوب زمانی
یک میله رسـم میشـود .روی هر کدام از کلیدهای این نوار ابزار کلیک کنید تا دوره زمانی نمودار در
ایـن پنجـره تغییر کند .تا اعمـال تغییرات حداکثر چند ثانیـه صبر کنید .بعد از بروز رسـانی دادهها،
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ثبـت وقایـع متناظر در مورد تعداد میلههای اضافه شـده در بخش وقایع ( )journalظاهر میشـود.
(مشـخص اسـت که حروف  Mنشـانگر دقیقه H ،نشـانگر سـاعت D ،نشـانگر روز W ،نشانگر
هفته و  MNنشـانگر ماه اسـت .اعداد کنار این حرفها تعداد را نشان میدهد .برای مثال  H4یعنی
چهارساعته) .

بـه صـورت پیش فرض تمامیتناوبهای زمانـی در این نوار ابزار نمایش داده نمیشـود .برای تنظیم
تغییرها روی آن راست کلیک کنید و گزینه سفارشی کردن ( )Customizeرا کلیک کنید:

فرآیند تنظیم این نوار ابزار مشابه فرآیند سفارشی سازی و تنظیم ( )setting upدیگر نوار ابزارهاست.
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3ـ .2پنجره نمایش اطالعات

این پنجره برای نشان دادن اطالعات قیمتی ( OHLCباز شدن ،بیشترین ،کمترین و بسته شدن) ،تاریخ
و زمان هر میله (هر  )candleو نمایش اطالعات هر اندیکاتور طراحی شـده اسـت .این پنجره تنها
برای نمایش اطالعات بوده و برای انجام سـفارش یا دسـتور خاصی طراحی نشده است .اطالعات
خاص هر میله در نمودار یا اندیکاتور در این قسمت به طور دقیق قابل مرور است .برای انجام این
کار ،باید نشانگر ماوس را روی نمودار و روی میله مورد نظر قرار دهید.

اگر این پنجره را در صفحه مفیدتریدر 5مشاهده نمیکنید ،باید روی کلید در منوی نمایش
) )Viewآن را فعال کنید یا کلید کنترل و  Dرا همزمان فشار دهید .میتوانید با استفاده از کلیک -درگ
) )Click-Dragاز روی قسمت عنوان این پنجره ،آن را جابجا کنید و یا به صورت یک قاب کوچک
روی نمودار داشته باشید.

قسمت باالیی نام نماد و تناوب زمانی آن را نشان میدهد .قسمت زیرین ،اطالعات موقعیت فعلی
نشانگر را نشان میدهد .اطالعات اندیکاتور ذیل زیرپنجره ای در بلوک مجزایی قابل مرور است.
مفیدتریـدر 5
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روی منو کلیک راست کنید تا آیتمهای زیر را مشاهده کنید:
کپی :کپی کردن اطالعات این پنجره برای اسـتفاده در نرمافزارهای دیگر برای ثبت ،ارسـال یا

ایمیل
 آخرین اطالعات :با حذف ستون آخرین اطالعات ،این ستون ،اطالعات آخرین میله را به طور
ثابت نشان میدهد.
 ترتیب خودکار :تنظیم اتوماتیک اندازه ستونها وقتی سایز پنجره را تغییر میدهید.
 شبکه (یا گرید)  :نمایش یا حذف شبکه برای جدا سازی ستونها.
 نمایش :نمایش یا عدم نمایش فیلدهای اطالعاتی .نمایش هر کدام از فیلدهای باز ،بیشترین،
کمترین و بسته ،تاریخ ،زمان و کارمزدها میتوانند انتخاب شوند که میتوانید آن را از این فهرست
انتخاب کنید.
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4ـ .2پنجره راهبر

پنجره راهبر (یا  ، )Navigatorدسترسی سریع کاربر را به امکانات مختلف مفیدتریدر 5فراهم میکند.
برای نمایش یا عدم نمایش این پنجره ،از منوی نمایش ( ،)Viewروی کلید کلیک کنید یا کلیدهای
کنترل و  Nرا همزمان فشار دهید .پنجره راهبر حاوی دو سربرگ است :سربرگ عمومیو عالقمندیها
).)Favourites

سربرگ عمومی

سـربرگ عمومیدسترسـی سـریع به این موارد را آسـان میکند :حسـابهای کاربـری ،اندیکاتورها،
اندیکاتورهای سفارشی ،مشاوران خبره و اسکریپتها.
حسابهای کاربری ((Accounts

این گروه تمامیحسـابهای آزمایشـی ( )demoو واقعی ( )liveکه در این مفیدتریدر 5باز شـده ،را

نشان میدهد .این حسابها بر حسب اینکه روی چه سروری باز شده باشند ،گروه بندی میشوند.
حسـابهای مجازی ،با آیکون  ،و حسـابهای واقعی با آیکون مشـخص شـدهاند .در قسمت

مفیدتریـدر 5
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دستورات

ورود بـه سیسـتم یـا ( :)Loginاتصـال ( )connectبـه سـرور معامالتی با اسـتفاده از
حساب انتخاب شده .این دستور با دوبار-کلیک روی حساب کاربری یا انتخاب حساب و
فشردن دکمه  Enterنیز قابل حصول خواهد بود.
پاک کردن ( :)Deleteپاک کردن حساب انتخاب شده .این دستور با فشردن کلید Del
پس از انتخاب حساب نیز امکان پذیر است.
باز کردن یک حسـاب :باز کردن حسـاب کاربری مجازی که با فشـردن کلید  Insertنیز
امکان پذیر است.
اضافه کردن به عالقمندیها

تعداد نامحدودی حسـاب کاربری میتواند در این سـامانه تعریف شـود با این حال حسـابهای
واقعی نمیتوانند اینجا باز شوند .حسابهای واقعی باید توسط کارگزار شما باز شوند.
اندیکاتورها

این گروه شامل فهرستی از اندیکاتورهای از پیش تعریف شده ( )technical indicatorsاست .آنها
ابزار اصلی برای تحلیل تغییرات قیمتها هستند .دستورهای این بخش شامل موارد زیر هستند:
منوی راست کلیک

دستورات

رسـم روی نمودار :درج اندیکاتور انتخاب شـده به نمودار فعال (نمودار نمادی که در
حـال حاضر از آن اسـتفاده میشـود ) .در کنار آن بـا اسـتفاده از  Drag-Dropمیتوانید
اندیکاتور مورد نظر را در هر یک از نمودارهای که در پنجره سـمت راسـت باز هسـتند نیز
رسم کنید.
اضافه کردن به عالقمندیها :اضافه کردن اندیکاتور انتخاب شده به عالقمندیها.
تنظیـم کلید میانبر :تخصیص کلیـد میانبر ( )hotkeyبه اندیکاتور انتخاب شـده .با
اسـتفاده از این امکان میتوانید هر کجا که مایل بودید با سـرعت و با فشـردن دو کلید به
صورت همزمان ،اندیکاتور را روی نمودار رسم کنید.

اندیکاتورهای سفارشی (یا انتخابی)

ایـن گـروه حـاوی تمامیاندیکاتورهـای سفارشـی ( )custom indicatorsاسـت .ایـن پنجـره
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تنهـا اندیکاتورهـای اجـرا شـونده ( )*. EX5کـه در پوشـه زبـان برنامهنویسـی امکیـوال 5در
مسیر( )/ MQL5 / Indicatorsباشند را نشان میدهد .دستورات این بخش شامل موارد زیر است:
دستورات

منوی راست کلیک

رسـم روی نمودار :درج اندیکاتور انتخاب شـده به نمودار انتخاب شده (نمودار نمادی که در
حال حاضر از آن اسـتفاده میشـود)  .در کنار آن با استفاده از  Drag-Dropمیتوانید اندیکاتور
مورد نظر را در هر یک از نمودارهایی که در پنجره سمت راست باز هستند نیز رسم کنید.
اصـالح :بـاز کردن سـورس کد فایـل ( )*.MQ5اندیکاتـور انتخابی در برنامـه ویرایش گر متا
))MetaEditor
حذف :حذف اندیکاتور انتخاب شـده .این عمل هم برای حذف فایل اجرایی ( )*.EX5و هم
سورس کد ( )*.MQ5است .میتوانید برای انجام این کار کلید  Delنیز فشار دهید.
ایجـاد :برای نوشـتن و ایجاد یـک اندیکاتور جدیـد روی این گزینه کلیک کنید .این دسـتور،
ویرایشگر متا ( )MetaEditorرا اجرا میکند.
اضافه کردن به عالقمندیها:
اضافه کردن اندیکاتور انتخاب شده به عالقمندیها ()favourites
تنظیم کلید میانبر :تخصیص کلید میان بر ( )hotkeyبه اندیکاتور انتخاب شـده .با اسـتفاده
از این امکان میتوانید هر کجا که مایل بودید با سـرعت و با فشـردن دو کلید به صورت همزمان،
اندیکاتور را روی نمودار رسم کنید.
 :Refreshبهروزرسانی اطالعات

مشاوران خبره ((Expert Advisors

این گروه شامل فهرست تمامیمشاوران خبره است .این بخش تنها فایلهای اجرایی (با فرمت )EX5
را نشان میدهد که در پوشه برنامه امکیوال در مسیر ( )/MQL5/Expertsذخیره شدهاند.
اسکریپتها ((Scripts

این گروه شـامل فهرست تمامیاسکریپتهای سفارشـی ( )Custom scriptsاست .این بخش تنها

فایلهای اجرایی (با فرمت  )EX5را نشان میدهد که در پوشه برنامه امکیوال در مسیر()MQL5 / Scripts
ذخیره شدهاند.
برنامههای اضافی در MQL5

آیکون « » در پایین فهرست «مشاوران خبره»« ،اندیکاتورهای سفارشی» و «اسکریپتها» قرار داده
مفیدتریـدر 5
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شـده اسـت .وقتی یکی از آنها را اجرا کنید به بخش کد بیس ( )Code Baseنرمافزار ویرایشـگر متا
) )MetaEditorمنتقل خواهید شد .که در آنجا به سادگی میتوانید برنامههای منتشر شده در بخش
مرتبط را از وبسایت انجمن امکیوال ( )MQL5. communityدریافت کنید.

عالقمندیها

این سـربرگ حاوی تمامیحسابها ،اندیکاتورها ،مشـاوران خبره و اسکریپتهایی است که از سر
برگ عمومیبه عالقمندیها افزوده شده است.

این سربرگ دسترسی سریع به مواردی که بیشتر استفاده میکنید را فراهم میسازد .دستورهای منوی
کلیک راسـت این سـربرگ تقریبا مشـابه با سـربرگ عمومیاسـت .با این حال منو حاوی دستورهای
اضافه زیر نیز هست:
  :پاک کردن مورد انتخابی از فهرست عالقمندیها
  :Gridنمایش یا عدم نمایش گرید یا جدول تفکیک موارد

تنظیم کلیدهای میانبر

کلیدهـای میانبـر میتوانند برای اندیکاتورهای اصلی و سفارشـی ،اسـکریپتها و مشـاوران خبره
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تعریف شـوند تا با اسـتفاده از آنها بتوانید اندیکاتور را سریع ًا روی نمودار رسم کنید .برای تنظیم باید
دسـتور « » Set hotkeyرا از منوی کلیک راسـت برای آیتم مورد نظرتان کلیک کرده باشید .پس از
آن پنجره زیر ظاهر میشود:

در سـلول مورد نظر ذیل سـتون کنتـرل ( )Controlدوبار کلیک کنید ،فهرسـت را بـاز کنید و یکی از
کلیدهای  Cntrlیا ( Altهرکدام که راحت تر هستید) را انتخاب کنید .سپس در ستون مقابل نیز دوبار
کلیک کنید و حرف مورد نظر خود را در آن سلول وارد کنید .مشاهده میکنید که امکان تعریف کلید
میـان بـر برای هر کدام از متغیرهای یاد شـده در این پنجره وجود دارد .با کلید تنظیم مجدد میتوانید
تغییرات را فسخ کرده و به حالت اولیه برگردانید.
به صورت پیش فرض نیز تعدادی کلید میان بر در مفیدتریدر 5تعریف شدهاند .اگر بین کلیدهای
میان بر پیش فرض و کلیدهای میان بر تعریف شـده توسـط کاربر اشـتراکی وجود داشـته باشـد،
کلیدهای تعریف شده توسط کاربر در اولویت باالتری قرار میگیرند.
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جعبه ابزار یک پنجره چند منظوره اسـت که دسترسـی به امکانهای مختلف مفیدتریدر 5را به کاربر
میدهـد .بـه این ترتیـب امکان پایش و نظارت بـر فعالیتهای معامالتی ،مرور اخبـار و پیغامهای
ناظر بازار ،تاریخچه فعالیتهای یک حسـاب کاربری ،تنظیم و مشاهده هشدارها ( ، )Alertsمرور
نامههای شـبکه داخلی (پیغامهای کارگزار و شـرکت نرمافزاری) و دفتر وقایع فراهم میشـود .برای
فعـال سـازی یا غیرفعال سـازی این پنجـره روی دکمه جعبـه ابـزار ( ) Toolboxدر منوی نمایش
) )Viewکلیک کنید یا کلیدهای  Ctrl+Tرا فشار دهید .این جعبه ابزار حاوی سربرگهای زیر است:
 معامالت )Trade( :در این سـربرگ میتوانید وضعیت سـفارشهای باز و سـفارشهای شرطی
را مشـاهده کـرده و همچنین تمامیفعالیتهای معامالتی خـود را مدیریت کنید .اضافه بر این،
تمامینتایج مالی ناشی از تمامیموقعیتهای باز در این سربرگ نمایش داده میشود.
 پرتفو )Exposure( :این سـربرگ حاوی اطالعات خالصه ای در مورد داراییها با درنظر گرفتن








تمامیموقعیتهای باز است.
تاریخچـه )History( :تاریخچـه ای از تمام فعالیتهای معامالتی قبلی و تراز حسـاب ،بدون
در نظر گرفتن موقعیتهای معامالتی باز ،در اینجا نمایش داده میشود .عملکرد ناشی از تمام
فعالیتهای معامالتی در این قسمت و با توجه به نتیجههای بدست آمده ،نمایش داده میشود.
اخبـار و پیغامهـا )News( :تمامیپیامهای ناظر بـازار ،اخبار و اطالعیههای مربوط به سـامانه
مشتری در این سربرگ نمایش داده میشود .این اطالعات به صورت لحظهای دریافت شده که
برای تحلیلهای بنیادی ضروری هستند.
نامههـا )Mailbox( :ایـن بخـش متصل به سـامانه پیام رسـان شـبکه داخلی مشـتریان اسـت.
تمامیپیامهایی که توسط کارگزار یا شرکت نرمافزاری ارسال میشود ،در این قسمت ذخیره شده
و قابل مرور هستند .از همین طریق نیز میتوانید برای مدیر معامالت ،پیام ارسال کنید.
تقویـم )Calendar( :این سـربرگ امکان مـرور تقویم وقایع مهم اقتصادی و مالی را برای شـما
فراهم میکند.
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افزونهها )Market( :خرید یا دریافت افزونههایی از قسمت خرید آنالین انجمن زبان برنامهنویسی

«امکیوال .)MQL5. community( »5
هشـدارها )Alerts( :هشـدارها در ایـن قسـمت میتواند مـرور یا تنظیم شـود .تمامیفایلهای
اجرایی در محیط عملیاتی (حتی فایلهای صوتی  )Waveو تمامیپیامهایی که باید توسط ایمیل
ارسال شود ،میتواند به عنوان یک هشدار استفاده شود.
کدهای جدید )Code Base( :در اینجا شما میتوانید هر برنامه کاربردی که در قسمت کدبیس
) )Code Baseروی وب سـایت انجمن «امکیول )MQL5. community( »5منتشر شده باشد،
را دریافت کنید.
مشـاوران خبـره )Experts( :اطالعات مربوط به عملکرد «مشـاوران خبـره» که به نمادی متصل
باشـند (در حال کار باشـند) شـامل موقعیتهای در حال باز یا بسته شـدن ،اصالح سفارش،
پیغامهایی که خود برنامه مشاوران خبره تولید میکند و غیره در این بخش منتشر میشود.
دفتـر وقایـع )Journal( :اطالعاتـی در مـورد اتصال با سـرور یا وقایعی که هنـگام عملکرد رخ
میدهد( ،شامل تمامیعملیات انجام شده) در این بخش ذخیره میشود.

مکان پنجره جعبه ابزار میتواند جا به جا شود .برای انجام این کار ،قسمت آبی رنگ پنجره (قسمت
عنوان پنجره) را با کلیک چپ گرفته و ماوس را حرکت دهید و پنجره را در قسمت مورد نظر قرار دهید.

ممکن است برخی از سربرگهای پنجره جعبه ابزار را مشاهده نکنید .این ممکن است به دلیل
این باشد که در حال حاضر اطالعاتی در آنها وجود ندارد.

1ـ5ـ .2معامالت ((Trade

سـربرگ معامالت حاوی اطالعاتی در مورد وضعیت فعلی حسـاب معامالتی شـما ،سفارشهای
باز ( )open positionsو سـفارشهای شـرطی ( )pending ordersاست .تمامیسفارشهای باز
مرتب شدهاند و برحسب هر سرستون قابلیت مرتب شدن آنها وجود دارد .برای این کار روی سرستون
مورد نظر کلیک کنید.
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سفارشهای باز

سفارشها به شکل یک جدول به ترتیب با فیلدهای زیر نمایش داده میشوند:
  :Symbolنماد اوراق بهاداری که موقعیت معامالتی آن باز است.
  :Orderبرای سفارشهای باز ،در این ستون شماره سفارش نمایش داده میشود.
  :Timeزمـان باز شـدن موقعیـت معامالتی ،زمـان بـه شـکل ( YYYY.MM.DDHH:MMدقیقه:
ساعت روز .ماه .سال) نشان داده میشود.
  :Typeنوع (یا طرف) معامله :خرید یا فروش.
  :Volumeحجـم معاملـه (در واحـد تعداد سـهم) .حداقل حجم توسـط کارگزار معین شـده و
حداکثر آن نیز توسط مانده حساب شخص (و یا میزان دارایی هنگام فروش) مشخص میشود.
  :Priceقیمـت اوراق بهاداری که موقعیت معامالتی آن باز شـده اسـت .اگر موقعیت باز شـده







حاصل اجرای معامالت متعددی باشد ،آنگاه این فیلد ،میانگین وزنی قیمت آن را نشان میدهد:
(حجـم معاملـه +...+1حجم معامله (/)Nقیمت معامله × 1حجـم معامله  + . . .+ 1قیمت
معامله  × Nحجم معامله )N؛
دقت اعشار این قیمت رند شده ،برابر است با تعداد ارقام اعشار در نماد قیمت به عالوه سه رقم
اعشار دیگر
 :S/Lسـطح توقف ضرر ( )Stop Lossبرای موقعیت فعلی .اگر چنین سفارشـی ارسـال نشـده
باشد ،رقم صفر در این فیلد نشان داده میشود.
 :T/Pسـطح برداشت سود ( )Take Profitبرای موقعیت فعلی .اگر چنین سفارشی هنوز ارسال
نشده باشد ،رقم صفر در این فیلد نشان داده میشود.
 :Priceقیمت جاری اوراق بهادار
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 :Commissionمیزان کارمزد شرکت کارگزاری (درصورت وجود).
 :Swapمقدار سواپ (در صورت وجود)
 :Profitسود یک معامله را بر حسب قیمتهای فعلی نشان میدهد .عدد مثبت نشاندهنده سود
آوری معامله و عدد منفی نشاندهنده ضرر است.

وضعیت حساب Account State

در قسمت پایین موقعیتهای معامالتی ،وضعیت حساب جاری نشان داده میشود:
  :Balanceوضعیت مانده حساب بدون توجه به نتایج موقعیتهای باز
  :Equityمانده دارایی با توجه به موقعیتهای باز
  :Marginوجه تضمین برای پوشش موقعیتهای باز
  :Free marginمانده دارایی که میتواند برای پوشش موقعیتهای باز استفاده شود
  :Margin levelنسبت دارایی به وجه تضمین الزم به صورت درصد
  :Trades resultنتیجه عددی مالی تمام موقعیتهای باز .اگر نتیجه مثبت باشد ،عالمت در
ابتدای وضعیت حساب درج میشود و اگر نتیجه منفی باشد ،عالمت نشان داده میشود.

سفارشهای شرطی

پایین قسمت وضعیت حساب ،سفارشهای شرطی نمایش داده میشوند:
  :Symbolنماد اوراق بهاداری که موقعیت معامالتی آن باز است.
  :Orderشماره شناسه اختصاصی هر موقعیت
  :Timeزمـان باز شـدن موقعیـت معامالتی ،زمـان بـه شـکل ( YYYY.MM.DDHH:MMدقیقه:
ساعت روز .ماه .سال) نشان داده میشود.
  :Typeنوع معامله (خرید یا فروش)
  :Volumeحجم درخواسـتی معامله در یک سـفارش شرطی و حجمیکه توسط معامله پوشش
داده میشود( .در واحد تعداد سهم)
  :Priceقیمتی که سفارش شرطی با رسیدن به آن انجام میشود.
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باشد ،رقم صفر در این فیلد نشان داده میشود.
 :T/Pسـطح برداشت سود ( )Take Profitبرای موقعیت فعلی .اگر چنین سفارشی هنوز ارسال

نشده باشد ،رقم صفر در این فیلد نشان داده میشود.
 :Priceقیمت جاری نماد
 :Commentتوضیحات مربوط به سـفارش شـرطی در این سـتون ذکر میشـود .توضیحات تنها
وقتی میتواند نوشـته شـود که شـما سـفارش را در سیسـتم قرار میدهید .ایـن توضیح در حین
اصالح سـفارش قابل ویرایش نیست .بعالوه شـرکت کارگزار نیز میتواند برای عملیات معامله
توضیحاتی را اضافه کند.
 :Stateسـتون آخر نشـاندهنده وضعیت فعلی ( )Stateسفارش شـرطی است .مثل شروع شده
) ،)Startedارسال شده ( )Placedو...

منوی کلیک راست

ایـن منـو نه تنها به شـما امکان مرور تمامی موقعیتهای معامله و ارسـال سـفارش را میدهد بلکه
امکان مدیریت فعالیتهای معامالتی را نیز فراهم میکند .از این قسمت میتوانید موقعیت خرید یا
فروش جدید را ایجاد کنید ،سـفارش زماندار ارسـال کنید یا آنرا اصالح و ویرایش کنید یا موقعیت را
ببندید .برای انجام این کارها ،دستورات زیر قابل استفاده اند:

سـفارش جدیـد ،)New order( :فراخوانی پنجره «سـفارش جدیـد» ( .)New orderاز این
پنجره شما قادر خواهید بود که در موقعیتهای متنوع معامله قرار بگیرید و سفارشهای شرطی
را به سامانه معامالت ارسال کنید
بسـتن موقعیت ،)Close position( :باز کردن پنجره مدیریت سـفارش به منظور بسـتن یک

موقعیت باز
اصـالح یـا حـذف ،)Modify or delete( :بـاز کـردن پنجـره بـرای اصـالح موقعیت فعلی

))Modifying a selected position
  :Trailing Stopباز کردن منو برای انتخاب سطح توقف ضرر متحرک برای موقعیت
  :Volumesانتخاب واحد نمایش حجم معامله
  :Profitانتخاب واحد نمایش سود
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 :Reportبازکـردن زیرمنویـی برای گرفتن گزارش در فرمت  ،XMLاکسـل یـا  .HTMLاین گزارش
حاوی اطالعاتی درمورد موقعیتهای فعلی ،سفارشها شرطی و جزئیات پرتفوی ()Exposure
است.

2ـ 5ـ .2مدیریـت پرتفـوی

سربرگ مدیریت پرتفو حاوی اطالعات خالصه ای در مورد وضعیت داراییها برای تمام موقعیتهای
باز است.
اطالعات در فرمت جدول حاوی فیلدهای زیر خواهد بود.
  :Assetsنام داراییهایی که خریداری شده





 :Volumeسهم دارایی در پرتفوی
 :Rateنسبت قیمت یک واحد از دارایی به یک واحد از سرمایه (درصورت وجود)
 :Deposit Currencyمیزان مصارف سپرده برای خرید یا فروش یک نماد
 :Graphنمـوداری کـه وضعیـت موقعیتهـای مشـتری را بـر حسـب سـپرده نشـان میدهـد
(موقعیتهـای خریـد بـا عالمت آبـی رنگ و موقعیتهـای فروش با خط قرمز رنگ مشـخص
میشود).

آن بخـش از دارایـی کـه به سـرمایه اولیه مربوط اسـت با توجه بـه میزان وجه تضمیـن نمایش داده
میشود.

نمودار

امـکان مشـاهده اطالعات موقعیتهای خرید یا فروش روی نمـودار .برای تغییر نمودار روی نام آن
کلیک کنید یا از منوی کلیک راست استفاده کنید.

منوی کلیک راست

منوی کلیک راست این سربرگ اجازه اجرای درخواستهای زیر را میدهد:

مفیدتریـدر 5

معامالت در کـالس جهانـی

Published: emofid.com

Republished: Parssaham.com

فصـل دوم — ساختـار صفحـه







81

 :Diagramباز کردن زیر منوی مدیریت نمودارها:
 :Long Positionsنشان دادن نمودار دایره ای بر حسب موقعیتهای خرید
 :Short Positionsنشان دادن نمودار برحسب موقعیتهای فروش
 :Hideعدم نمایش نمودار
 :Copyکپی یک سطر از اطالعات
 :Reportبازکـردن زیرمنویـی برای گرفتن گزارش در فرمت  ،XMLاکسـل یـا  .HTMLاین گزارش
حـاوی اطالعاتـی درمـورد موقعیتهـای فعلـی ،سـفارشهای زمانـدار و جزئیـات پرتفـوی
) )Exposureاست.

3ـ5ـ .2تاریخچه ((History

تاریخچه معامالت در این سـربرگ قابل مرور اسـت .این بخش سـه حالت دارد« :فقط معامالت»،
«فقط سفارشها»« ،سفارشها و معامالت» شما میتوانید این حاالت را با استفاده از منوی کلیک
راست تغییر دهید .هر نوع عملیات با آیکون خاص خود مشخص شده است.
سفارش خرید

سفارش فروش






ورود به موقعیت توسط سفارش خرید
خروج ازموقعیت توسط سفارش خرید
ورود به موقعیت توسط سفارش فروش
خروج ازموقعیت توسط سفارش فروش
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  :Timeزمـان باز شـدن موقعیـت معامالتی ،زمـان بـه شـکل ( YYYY.MM.DDHH:MMدقیقه:
ساعت روز .ماه .سال) نشان داده میشود.
  :Orderشناسه سفارش (شماره یکتایی که به هر سفارش تعلق میگیرد)
  :Symbolنام نماد
  :Typeنـوع ،یـا طـرف معاملـه خریـد یـا فـروش .یـا نـام سـفارشهای زمانـدار مثـل
«.»Buy Stop Limit« »Buy Limit« ،»Buy Stop« ،»Sell Stop« ،»Sell Limit« ،»Sell Stop Limit
  :Volumeحجـم معاملـه (در واحد تعداد سـهم)  .حداقل حجم توسـط کارگزار معین شـده و
حداکثر آن نیز توسط مانده حساب شخص (و یا میزان دارایی هنگام فروش) مشخص میشود.
  :Priceقیمت تعیین شده در معامله
  :S/Lسطح توقف ضرر ( )Stop Lossبرای سفارش گذاشته شده .اگر یک موقعیت معامالتی
توسط این سفارش بسته شده باشد سلول مورد نظر قرمز رنگ شده و عبارت ] [s/lدر توضیحات
به نمایش در میآید.
  :T/Pسطح برداشت سود ( )Take Profitبرای سفارش گذاشته شده .اگر یک موقعیت معامالتی
توسط این سفارش بسته شده باشد سلول مورد نظر قرمز رنگ شده و عبارت ] [t/pدر توضیحات
به نمایش در میآید.
  :Stateوضعیت سفارش ()Result of placing؛ «انجام شده ،قسمتی انجام شده ،لغو شده»

سـطر زیرین جدول نتیجه سـفارشها را نشـان میدهد :سرجمع تعداد سـهام و تعداد سفارشهای
انجام شده یا کنسل شده.
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تاریخچه معامالت به صورت جدولی با فیلدهای زیر نمایش داده میشود:
  :Timeزمـان باز شـدن موقعیت معامالتـی ،زمان به شـکل ( YYYY. MM. DD HH: MMدقیقه:
ساعت روز .ماه .سال) نشان داده میشود.
  :Dealsشماره شناسه معامله
  :Orderشناسه سفارش (شماره یکتایی که به هر سفارش تعلق میگیرد)
  :Symbolنام نماد
  :Typeنوع معامله :خرید یا فروش
  :Directionجهت معامله به نسبت موقعیت فعلی در نماد :برای ورود « »Inو برای خروج ««Out
  :Volumeحجم معامله انجام شده
  :Priceقیمتی که معامله در آن انجام شده
  :Commissionکارمزد معامله
  :Profitنتایج مالی برای موقعیت موجود.

خط زیرین نتایج اجرای معامله را نسبت به سپرده اولیه نشان میدهد:
  :Profitسود یا ضرر نسبت به سپرده اولیه .سود با نماد و ضرر با نماد نشان داده میشود.
  :Creditجمع اعتبار اعطایی توسط کارگزار
  :Depositجمع سپرده حساب
  :Withdrawalمیزان برداشت
تراز جاری در انتهای این فایل نشان داده خواهد شد.
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تاریخچـه معامالت میتوانـد روی نمودار ( )chartبا اسـتفاده از آیکونهای تصویری درج
شود .برای انجام این کار ،معامله را روی چارت درگ ( )dragکنید .بعد از این کار تمامیمعامالتی
کـه به موقعیت مربوطه مرتبط اسـت روی نمودار درج میشـود .برای نمایـش تمام معامالت برای
یک نماد مشـخص در یک نمودار ،یکی از معامالت برای این نماد را با گرفتن کلید شـیفت درگ
) )dragکنید.

سفارشها و معامالت

در حالت «مشاهده تمامی عملیات» ،سفارشها و معامالت در فرم درختی نمایش داده میشوند.

منوی کلیک راست






مفیدتریـدر 5

 :Dealsبعد از اجرای این دستور ،تنها معامالت در این سربرگ نشان داده میشوند.
 :Ordersبعد از اجرای این دستور ،تنها سفارشها در این سربرگ نشان داده میشوند.
 :Orders and dealsبعد از اجرای این دستور ،هم سفارشها و هم معامالت در این سربرگ
نشان داده میشوند.
 :Symbolsاگر تاریخچه حساب شامل عملیات مالی با نمادهای مختلف باشد ،شما میتوانید
نمـادی را برای نمایش در این منو انتخاب کنید .بعد از انتخاب « »All symbolsتمامیعملیات
نشان داده میشود .انتخاب نماد جاری ،عملیات نماد جاری را نشان میدهد.
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 :Volumesانتخاب واحدی که در آن این مقادیر نشان داده شوند.
 :All Historyنشان دادن تمامیتاریخچه حساب
 :Last 3 Monthsنمایش عملیات سه ماه آخر
 :Last Monthنمایش عملیات ماه آخر
 :Custom Periodدوره زمانـی سفارشـی ،فراخوانی پنجره برای تنظیمـات ( )Setting upیک
دوره زمانی برای نمایش تاریخچه معامالت.
 :Reportباز کردن زیر منو برای تولید گزارش از تایخچه در فرمتهای

)XML (MS Office Excel 2007) or HTML (Internet Explorer

تنظیمات دوره زمانی سفارشی ((Custom Period Settings

پنجـره تنظیـم دوره زمانـی بـرای تاریخچـه معامـالت توسـط دسـتور «دوره زمانـی سفارشـی»
) ) Custom Periodاز منوی راست کلیک قابل فراخوانی است.






 :Periodدر این فیلد یکی از دورههای از پیش تعریف شده برای نمایش تاریخچه قابلیت انتخاب
دارد.
 :Fromزمان شروع
 :Toزمان پایان

 1ـ 3ـ5ـ .2گزارشـات

سـامانه مشتری امکان ذخیره سازی و انتشـار خودکار گزارشات را برای حساب فراهم میکند .برای
ذخیره گزارش ،باید دستور « »Reportرا از منوی کلیک راست انتخاب کنید.
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گزارشها در فرمت  HTMLبر پایه قالبهایی تهیه میشوند که در مسیر « »Templates/در محل
نصب نرمافزار قرار دارند.
گزارش به چند قسمت تقسیم میشود:
عنوان ((Header
 نام شرکت کارگزار
 شماره حساب
 نام صاحبان حساب
 میزان سپرده
 تاریخ ایجاد گزارش
سفارشها

در این بخش ،تاریخچه تمامیسفارشها در یک جدول نمایش داده میشود.

معامالت

تمامیمعامالت ( )tradesانجام شده در تاریخچه حساب در اینجا مشخص شده است .این بخش
مشابه اطالعات جدول سربرگ «معامالت» است.
موقعیتها

این بخش شامل تمامیموقعیتهای باز بوده و از این نظر مشابه اطالعات جدول سربرگ «معامالت»
است .در قسمت پایین پارامترهای بیشتری نشان داده شده است:
  :Floating P/Lضرر یا سود شناور با توجه به تمامی موقعیتها.

سفارشهای فعال ((Working Orders

این بلوک ،سفارشهایی که در حال حاضر فعالند را نشان میدهد.
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خالصه ((Summary

خالصه حساب کاربر در این قسمت نشان داده شده است:
 ) :(Deposit/Withdrawalواریز و برداشت ،مقادیر واریز یا برداشت شده از حساب








) :(Credit Facilityتسهیالت اعتباری ،اطالعاتی درباره اعتبار داده شده به حساب
 :Closed Trade P/Lضرر یا سود نهایی بر اساس موقعیتهای بسته شده
 :Floating P/Lضرر یا سود شناور بر اساس موقعیتهای باز
 :Balanceتراز حساب بدون در نظر گرفتن نتایج موقعیتهای باز
 :Equityمیزان دارایی با در نظر گرفتن موقعیتهای باز
 :Marginوجه تضمین برای پوشش موقعیتهای باز
 :Free Marginسرمایه باقیمانده با توجه به وجه تضمین

جزئیات ((Details

قسمت باالیی این بلوک نمودار تراز حساب برحسب ماه را نشان میدهد .بعد از این قسمت دادههای
آماری نمایش داده شدهاند:
  :Gross Profitسود ناخالص حاصل از تمامیمعامالتی که به سود ختم شدهاند.











 :Gross Lossضرر ناخالص حاصل از تمامیمعامالتی که به ضرر ختم شدهاند.
 :Total Net profitسود خالص نهایی حاصل کسر ضرر ناخالص از سود ناخالص
 :Profit Factorفاکتور سودآوری که حاصل نسبت سود ناخالص به ضرر ناخالص است .عدد
یک به معنای تساوی دو مقدار است.
 :Expected Payoffبازدهی مورد انتظار ،این شاخص آماری ،نشانگر میانگین فاکتور سودآوری
یک معامله اسـت .این شـاخص همچنین میتواند به عنوان نشـانگر فاکتور سـودآوری معامله
بعدی نیز باشد.
 :Balance Drawdown Absoluteحداکثر افت تراز حساب نسبت به مقدار سپرده اولیه

 :Balance Drawdown Maximalحداکثر افت تراز نسبت به ماکزیم تراز حساب بر حسب واحد
سپرده و درصد از سپرده
 :Balance Drawdown Relativeحداکثر افت تراز نسـبت به ماکزیمم تراز حسـاب بر حسـب
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درصد و میزان عددی آن
 :Total Tradesتعداد معامالت انجام شده

) :Short Trades (%wonتعداد معامالت با موقعیت فروش .همچنین نسبت معامالتی که سود
آور بودند به نسبت مجموع این معامالت به صورت درصد نمایش داده شده است.
) :Long Trades (%wonتعداد معامالت با موقعیت خرید .همچنین نسـبت معامالتی که سود
آور بودند به نسبت مجموع این معامالت به صورت درصد نمایش داده شده است.
) :Profit Trades (% of totalتعداد معامالت منتهی به سود و نسبت آنها به کل معامالت
) :Loss trades (% of totalتعداد معامالت منتهی به ضرر و نسبت آنها به کل معامالت
 :Largest profit tradeبیشترین سود حاصل از یک معامله
 :Largest loss tradeبیشترین ضرر حاصل از یک معامله
 :Average profit tradeمتوسط سود در معامالت منتهی به سود
 :Average loss tradeمتوسط ضرر در معامالت منتهی به ضرر
 :)$( Maximum consecutive winsبیشترین تعداد معامالت منتهی به سود
 :)$( Maximum consecutive lossesبیشترین تعداد معامالت منتهی به ضرر
) :Maximal consecutive profit (countبیشـترین میزان سـود حاصل از معامالت پی در پی به
همراه تعداد این معامالت
) :Maximal consecutive loss (countبیشـترین میـزان ضرر حاصـل از معامالت پی در پی به
همراه تعداد این معامالت
 :Average consecutive winsمتوسط سود در معامالت پی در پی که منتهی به سود شدهاند.
 :Average consecutive lossesمتوسط ضرر در معامالت پی در پی که منتهی به ضرر شدهاند.

4ـ5ـ .2اخبار و پیغامها ((News

این سربرگ برای اطالع رسانی پیغامهای بازار و اخبار طراحی شده است.
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پیامها و اخبار در قالب جدول دو ستونی به نمایش در میآیند.
  :Timeزمان دریافت پیام
  :Subjectعنوان اخبار

پیامها و اخباری که خوانده نشـده اسـت در فرمت ضخیم و با آیکون نشـان داده میشـوند .اخبار
خوانده شده با آیکون نمایش داده میشوند .اگر خبر یا پیغامیبا آیکون نشان داده شد ،اهمیت و
اولویت آن باالست .با دبل-کلیک روی هر آیتم پنجره ای برای مرور آن باز خواهد شد.

منوی کلیک راست پیام حاوی دستورات زیر است:
 :Viewباز کردن پنجره مرور اخبار










 :Copyکپی خبر برای استفاده در نرمافزار دیگر
 :Categoriesاگر سامانه مشتری انواع مختلفی از اخبار یا پیامها را دریافت کند ،زیرمنویی برای
انتخاب دسـتهبندی مورد نظر برای نمایش روی فهرسـت ظاهر خواهد شـد .برای عدم نمایش
دسـتهبندیها عالمت تیک کنار آن را حذف کنید .اگر سـامانه مشـتری ،تنها یک نوع خبر را در
یافت کند این گزینه اص ً
ال نمایش داده نخواهد شد.
 :Categoryنمایش یا عدم نمایش ستون «دستهبندی»
اگر سربرگ اخبار وجود نداشته باشد به معنای این است که هنوز پیام یا اخباری نرسیده است.
اگر گزینه « »Enable Newsدر تنظیمات سامانه غیرفعال باشد ،هیچ خبری دریافت نمیشود.
اگـر حسـاب از حقوق معنوی الزم بـرای دریافت اخبار برخوردار نباشـد نیـز اخبار دریافت
نمیشود.
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مشاهده اخبار ((Viewing News

با دبل-کلیک روی هر خبر پنجره زیر باز میشود:

عنوان خبر در قسمت عنوان پنجره ظاهر میشود.
 :Saveذخیره خبر ،در فرمت  HTMLیا text

 :Printچاپ اخبار

 :Print previewپیشنمایش چاپ

  :Nextنمایش خبر بعدی
  :Previousنمایش خبر قبلی

5ـ5ـ .2نامهها ((Mail box

این بخش برای کار با سیسـتم نامهنگاری داخلی طراحی شـده است .تمامیپیامهای ورودی داخل
سامانه مشتری در این سربرگ قابل مرور است.

مفیدتریـدر 5

معامالت در کـالس جهانـی

Published: emofid.com

Republished: Parssaham.com

91

فصـل دوم — ساختـار صفحـه

پیامهای خوانده نشده با آیکون نمایش داده میشود و خوانده شدهها با آیکون برای خواندن نامه
 ،یـک کلیک چپ روی عنوان نامه کافیسـت .پیامهای خروجی از سیسـتم بـا آیکون نمایش داده
میشود .وقتی به پیامیپاسخ میدهید ،پیامهای رد و بدل شده درباره آن موضوع به صورت زیرشاخه
ذیل آن قرار میگیرند و آیکون به تغییر شـکل میدهد .برای باز کردن زیر شـاخههای آن موضوع،
روی این آیکون کلیک کنید.

منوی کلیک راست این بخش حاوی دستورات ذیل است:
ایجاد )Create( :یک نامه جدید







مشاهدهنامه ((View
حذفنامه ((Delete
باز کردن زیرشاخهها ((Expand
 :Auto Arrangeترتیب خودکار ،سایز ستونها به صورت خودکار تنظیم میشود.
 :Gridخطوط بین فیلدها نمایش/حذف میشوند.

خواندن یک نامه

روی عنوان نامه کلیک کنید تا پنجره زیر را ببینید (میتوانید آنرا انتخاب و کلید اینتر را کلیک کنید).
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این پنجره حاوی دستورات زیر است:
  :Answerارسال پیام جدید به نحوی که فیلد گیرنده ( )Toپر شده است.
 :Saveذخیره به فرمت  HTMLو Text

 :Printچاپ

 :Print previewپیش نمایش چاپ

  :Attachmentذخیره فایلهای ضمیمه شده روی سیستم

ایجـاد

برای ایجاد پیام باید دسـتور مرتبط را از منوی کلیک راسـت انتخاب کنید یا کلید  Insertرا وقتی که
سربرگ نامهها فعال است ،فشار دهید.
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هنگام ارسال میتوانید فایلی را ضمیمه نامه کنید .برای این کار کلید را کلیک کنید( .کلید برای
حذف فایل انتخابی اسـت ).این قسـمت بیشتر برای ارسـال ثبت وقایع نرمافزار (فایل  )logبه مدیر
معامالت در کارگزاری کاربرد دارد .برای ارسـال فایلهای دیگر ،در پنجره ضمیمه فایل ،در قسـمت
پایین پنجره و در فیلد ( ،)Files of Typeگزینه  All Filesرا به جای  Logانتخاب کنید.
سایز هر فایل ضمیمه نباید از  2مگابایت بیشتر باشد .سایز کلی فایلهای ضمیمه نباید بیشتر از
 4مگابایت باشد ،حداکثر تا  5فایل قابل ضمیمه است.
بعد از انجام تغییرات متنی دکمه  Sendرا کلیک کنید.

6ـ5ـ .2تقویم ((Calendar

در ایـن بخـش میتوانیـد ،تقویـم وقایع اقتصادی هفتـه جاری را مـرور کنید .نشـانگرهای مختلف
اقتصادی ،ارقام گذشته و مقادیر پیش بینی شده آنها در این قسمت نمایش داده شده است.
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اطالعات جدول تقویم اقتصادی:
  :Timeزمان و مکان مربوط به رویداد اقتصادی
  :Currencyمشخص کننده کشوری که رویداد اقتصادی به آن مربوط میشود
  :Eventنام رویداد یا شاخص اقتصادی
  :Priorityاولویت و اهمیت رویداد:
کم اهمیت
عادی
اهمیت باال
  :Periodدوره زمانی که شاخص برای آن انتشار پیدا کرده
  :Actualارزش فعلی شاخص
  :Forecastارزش پیش بینی شده شاخص
  :Previousارزش قبلی شاخص

اگر شاخصها مثبت باشند ،روزجاری هفته با رنگ آبی و در غیر این صورت با رنگ قرمز نشان داده
میشود.
اگر تقویم اقتصادی در سامانه شما غیرفعال باشد ،این سربرگ را مشاهده نخواهید کرد.
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هر شاخص اقتصادی میتواند روی نمودار ( )Chartبا شیوههای زیر نشان داده شود:
 درگ رویداد روی نمودار :فقط رویدادی که آنرا درگ کردهاید روی نمودار نشان داده میشود.
 درگ یک واقعه روی چارت با نگه داشـتن کلید شـیفت :تمامیوقایع مرتبط با نماد مورد نظر به
نمودار منتقل میشود.
 استفاده از دستور « »Add All Eventsدر منوی کلیک راست

وقایع روی نمودار به صورت یک برچسب نشان داده میشود به صورتی که وقتی ماوس را روی آنها
نگهدارید شاخص را به صورت  toop tipو با جزئیات بیشتر مشاهده خواهید کرد .برای مدیریت آیتم
نمایشی ،از کادر خصوصیتهای ابزارهای رسم ( )Dialog of object propertiesاستفاده کنید.

7ـ5ـ .2افزونهها ((Market

این بخش شما را به بازارچه برنامههای  MQL5روی وبسایت انجمن این زبان برنامهنویسی (MQL5.

 )communityمتصل میکند .به نحوی که میتوانید برنامه مورد نظر خود را از این بخش خریداری
کنید یا از برنامههای آن به صورت رایگان استفاده نمایید.
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مشاهده برنامهها

با کلیک روی لوگوی نرمافزار میتوانید اطالعات بیشتری در مورد آن دریافت کنید.

مفیدتریـدر 5
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این سـربرگ حاوی اطالعاتی درباره هشدارهای ایجاد شـده است .هشدارها برای پیام دهی در مورد
اتفاقات رخ داده در بازار ،طراحی شدهاند .با ایجاد یک هشدار ،میتوانید بر بازار نظارت داشته و آنرا
پایش کنید به نحوی که خود سامانه شما را از اتفاقات مهم خبردار کند.

فیلدهای جدول
  :Symbolنمادی که هشدار در مورد آن فعال است
  :Conditionشرطی که براساس آن هشدار فعال میشود
  :Limitحداکثر مقدار قابل قبول برای نمایش
  :Timeoutدوره زمانی بین هر بار اجرای هشدار
  :Eventعملی که باید انجام شـود .این عمل میتواند اجرای یک فایل صوتی باشـد یا یک فایل
اجرایی (که در محیط نرمافزار اجرا شود) یا فرستادن یک ایمیل
منوی راست کلیک این سربرگ حاوی دستورات زیر است:

 :Createایجاد هشدار (یا فشار دادن کلید )Insert
 :Modifyویرایش هشدار (یا دبل کلیک روی هشدار موجود)

 :Deleteحذف هشدار

 :Enable On/Offفعال یا غیرفعال کردن هشدار

ایجاد و مدیریت هشدارها

پس از فشـردن کلید  Insertیا اجرای دسـتور مربوطه از منوی راسـت کلیک ،پنجره زیر نمایش داده
میشود:
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پنجره ،حاوی تنظیمات هشدار جاری بوده و شامل موارد ذیل است:
  :Enableفعال کردن هشدار ،اگر این امکان فعال نشده باشد ،بقیه فیلدها قابل ویرایش نیستند.
  :Actionعملـی کـه باید هنگام به نمایش درآمدن هشـدار انجام شـود .مثـل :پخش یک صدا،
اجرای یک فایل یا ارسال ایمیل ( )Send an e-mailتوسط سیستم نامهنگاری داخلی
  :Symbolنماد
  :Conditionشرط اجرای هشدار
  :>Bidاگر قیمت خرید یا تقاضا ( )Bidکمتر از عدد وارد شده باشد.
  :<Bidاگر قیمت خرید یا تقاضا ( )Bidبیشتر از عدد وارد شده باشد.
  :>Askاگر قیمت فروش یا عرضه ( )Askکمتر از عدد وارد شده باشد.
  :<Askاگر قیمت فروش یا عرضه ( )Askبیشتر از عدد وارد شده باشد.
  :>Lastاگر آخرین قیمت ( )lastکمتر از عدد وارد شده باشد.
  :<Lastاگر آخرین قیمت ( )lastبیشتر از عدد وارد شده باشد.
  :>Volumeاگر حجم معامالت ( )volumeکمتر از عدد وارد شده باشد.
  :< Volumeاگر حجم معامالت ( )volumeبیشتر از عدد وارد شده باشد.




مفیدتریـدر 5

 :Timeاگر زمان وارد شده سر برسد ،پیغام نمایش داده میشود.
 :Valueاگر ارزش قیمتی ،حجمی یا زمانی به این عدد برسد ،هشدار نمایش داده میشود.
 :Sourceتعییـن فایلـی که باید اجرا شـود .برای پخش صدا فرمتهـای  wavو  mp3قابل قبول
معامالت در کـالس جهانـی

Published: emofid.com

Republished: Parssaham.com

فصـل دوم — ساختـار صفحـه




99

اسـت .برای فایلهای اجرایی نیز تنها فرمتهای  exe ،vbsو  batمورد قبول اسـت .اگر مایل به
ارسال نامه یا ایمیل هستید ،پنجره ارسال ایمیل نشان داده میشود .تغییرات مورد نظر را در همین
پنجره اعمال کنید.
 :Timeoutزمان بین فعال شدن (یا اجرای) هشدارها

 :Maximum iterationsحداکثر زمان وقفه بین تکرار هشدار

میتوانید با فشردن کلید تست قبل از تأیید ،فرمت هشدار را مرور کنید.
بـرای ارسـال پیـام دربـاره رویدادها ،بایـد پارامترهای سیسـتم نامه نـگاری را در بخـش تنظیمات
) )Terminal settingsتنظیم کنید.

ایجاد پیام برای ارسال

در صورت انتخاب ارسـال ایمیل ( )mail sendingبعنوان عمل هشـدار ،پنجره ارسـال پیام بعد از
کلیک روی آیکون نمایش داده میشود.

بـا اسـتفاده از دسـتور ماکروها ( )Macrosدر منوی راسـت کلیک ،میتوانیـد ماکروهای متعددی را
داخل متن قرار دهید .برای مثال نامه حاوی پیامی باشد که نشان دهنده قیمتهای عرضه و تقاضای
بازار باشد .فهرست ماکروهایی که امکان قرار دادن آن در متن را دارید ،از این قرارند:
  :Symbolنماد
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 :Bidقیمت خرید
 :Bid Highبیشترین قیمت خرید (در تناوب زمانی انتخاب شده برای نمودار)
 :Bid Lowکمترین قیمت خرید (در تناوب زمانی انتخاب شده برای نمودار)
 :Askقیمت فروش
 :Ask Highبیشترین قیمت فروش (در تناوب زمانی انتخاب شده برای نمودار)
 :Ask Lowکمترین قیمت فروش (در تناوب زمانی انتخاب شده برای نمودار)
 :Lastآخرین قیمتی که در آن معامله انجام شده
 :Last Highبیشـترین قیمـت پایانی (بیشـترین قیمتی که در تناوب زمانی نمـودار ،معامله در آن
انجام شده)
 :Last Lowکمترین قیمت پایانی (کمترین قیمتی که در تناوب زمانی نمودار ،معامله در آن انجام
شده است).
 :Volumeحجم معامالتی که در تناوب زمانی نمودار انجام شده است.
 :Volume Highبیشترین حجم معامله انجام شده در جلسه معامالتی
 :Volume Lowکمترین حجم معامله انجام شده در جلسه معامالتی
 :Volume Bidحجم سفارش خریدی که به قیمت مظنه بازار نزدیکترین
 :Volume Askحجم سفارش فروشی که به قیمت مظنه بازار نزدیکترین است.
 :Timeزمان دریافت آخرین قیمت
 :Bankضامن نقدینگی
 :Loginشماره حساب کاربری جاری ()account
 :Balanceتراز فعلی حساب
 :Equityارزش فعلی دارایی
 :Profitارزش سود جاری
 :Marginارزش وجه تضمین
 :Free Marginمیزان دارایی با کسر وجه تضمین
 :Positionsفهرست تمامیموقعیتهایی که در حال حاضر باز هستند.
 :Ordersسـفارشهای فعـال فعلـی (شـامل سـفارشهای شـرطی (،)pending orders
معامالت در کـالس جهانـی
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سفارشهایی که در صف ماندهاند یا هنوز به طور کامل انجام نشدهاند).

بعد از اینکه پیام هشدار ایجاد شد ،دکمه  Applyرا کلیک کنید.

9ـ5ـ .2مشـاوران خبـره ((Experts

در این سـربرگ تمامیاطالعات درباره عملکرد مشـاوران خبره ،ضمیمه شـده (شامل موقعیت باز و
بسته شدن ،ویرایش سفارش ،هشدارها و توضیحات آن) است.

فیلدهای جدول:
  :Timeتاریخ و زمان پیغام برنامه مشاوران
  :Sourceنام مشاوری که این پیام مربوط به اوست.
  :Messageاطالعاتی در باره عملکرد مشاور خبره

منوی کلیک راست این سربرگ حاوی دستورات زیر است:

نام دستور
Open
Copy
Send
Alerts
Viewer

توضیحـات

باز کردن پوشه ای که فایلهای ثبت عملکرد ( )logsمشاوران در آن ذخیره شده است .این
فایلها در مسیر ( )/MQL5/LOGSذیل پوشه ای که سامانه مشتری نصب شده ،قرار دارند.

کپی یک سطر

ارسال اطالعات یک سطر به مدیر

باز کردن پنجره هشدارهای مشاوران خبره ()Expert Advisor alerts

باز کردن پنجره برنامه تخصصی شـده ( )specialized programبرای مشـاهده فایلهای
ثبت وقایع ()log
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توضیحـات

نام دستور

پاک کردن سطر

Clear

هشدارهای مشاوران خبره

اگر در کد مشـاوران خبره با اسـتفاده از تابع «()  »Alertنمایش هشـدارها قرار گرفته شـده باشد ،در
صورت برقراری شرط مورد نظر ،این پنجره باز میشود:

قسمت باالی پنجره حاوی پیام هشدار مربوطه است .جدول ذیل آن حاوی هشدارهای قبلی و جاری
مشاوران خبره است.
با استفاده از هشدارها ،یک مشاور خبره میتواند درمورد رویدادهای مهم اطالعرسانی کند .پنجره
هشدارها در مانیتور باز باقی میماند حتی اگر کل پنجره نرمافزار  Minimizeباشد.

10ـ5ـ.2کدهای جدید ((Codebase

در اینجا شما میتوانید هربرنامه کاربردی که در قسمت کدبیس ( )Code Baseروی وب سایت انجمن
«امکیوال )MQL5.community( »5منتشرشـده باشـد را مشـاهده و در صورت نیـاز دریافت کنید.

مفیدتریـدر 5
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این سربرگ حاوی فیلدهای زیر است:
  :Descriptionتوضیحات درباره برنامه کاربردی .آیکونها در ابتدای هر ردیف ،نوع برنامه را نشان
میدهند.
  :Expert Advisorsمشاوران خبره
 :Indicatorsاندیکاتورها

  :Scriptsاسکریپتها
  :Ratingامتیاز داده شده به هر برنامه توسط دیگر کاربران
  :Dateتاریخ تولید هر برنامه
اگر روی هر قسمت دبل کلیک کنید به وب سایت انجمن میروید.

دریافت (دانلود) برنامهها

برای دریافت هر برنامه ،روی آن راسـت کلیک کرده و گزینه  Downloadsرا انتخاب نمایید .بعد
از اتمام دانلود ،پنجره زیر نمایش داده میشود:
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برنامه ،ذیل پوشه ای که مربوط به نوع برنامه است ،ذخیره میشود .برای مثال مشاوران خبره ذیل پوشه
« »terminal_installation_folder/MQL5/Experts/Downloads/ذخیـره میشـود .در پنچره باز
شـده از شـما پرسیده میشـود که مایل به فعال کردن این برنامه روی چارت جاری هستید یا خیر .در
صورت عدم تمایل ،کلید  Noرا کلیک کنید

11ـ5ـ .2دفتـر وقایـع

سربرگ «دفتر وقایع» شامل ثبت وقایع و فعالیتهای یک معاملهگر و سامانه مشتری از ابتدای زمان
باز کردن پنجره است.

فیدهای جدول:
  :Timeتاریخ و زمان هر رویداد
  :Sourceمنبـع رویـداد نظیـر شـبکه ( ،)Networkهشـدار ( ،)Alertرویدادهـای گذشـته
) ،)HistoryBaseمشاوران ( )Expertsو...
  :Messageتوضیحاتی درباره رویداد
رویدادها به سه قسمت تقسیم بندی میشوند:
 پیام اطالع رسانی
 هشدار
 پیام خطا ((Error

منوی راست کلیک حاوی دستورات زیر است:
 :Openباز کردن پوشـه ای که فایلهای ثبت عملکرد ( )logمشـاوران خبره در آن ذخیره شده

اسـت .این فایلها در مسـیر ( )MQL5/Logsذیل پوشه ای که سامانه مشتری نصب شده است
مفیدتریـدر 5
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.قرار دارند
 کپی سطر:Copy
 ارسال اطالعات یک سطر به مدیر:Send
 بازکردن پنجره مرور جزئیات:Viewer
حذف
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6ـ .2نـوار نمودارها

وقتـی کـه نمودار در حالت  Maximizeباشـد ،این نوار زیر قسـمت نمایش چارت ظاهر میشـود و
حاوی سربرگ نمودارهایی است که در حال حاضر باز هستند.

روی سربرگ نمودار مورد نظر کلیک کرده تا نمودارها را مشاهده کنید .در کنار نام نماد ،تناوب زمانی
نمودار نیز درج شده است .منوی کلیک راست این بخش شامل دستورات زیر است.
توضیحـات

نام دستور

بستن نمودار ،روش دیگر برای انجام این کار کلیک وسط روی سربرگ نمودار

Close

نشان دادن نمودار در حالت پنجره ای

Restore

حداقل کردن اندازه نمودار ()Minimize

Minimize

بزرگ کردن نمودار در تمام محیط نمایش

Maximize

فراخوانی پنجره مدیریت نمودارها

Windows

مفیدتریـدر 5
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پنجره حاوی فهرست نمودارهایی است که در حال حاضر باز میباشند .برای مشاهده هر کدام روی
نماد مورد نظر دبل کلیک کنید یا آنرا انتخاب کرده و گزینه  Activateرا کلیک کنید.
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7ـ .2نوار وضعیت

این نوار در پایین ترین قسمت پنجره «مفیدتریدر »5واقع است .این نوار شامل موارد مختلفی است از
جمله :نکاتی برای اجرای بهتر دستورات در برنامه ،اطالعاتی در مورد موقعیت نقطههایی که در حال
حاضر مکان نمای ماوس روی آنها قرار دارد ،وضعیت ارتباط با سـرور و مقدار داده ای که ارسـال یا
دریافت شده است.
از سمت چپ به راست اطالعات زیر در منو درج میشود:
  Command tipsنکات برای دستورات نرمافزار
 نام پروفایل جاری
 تاریخ و قیمتهای OHLC
 وضعیـت ارتباط با سـرور (آیکـون به معنای برقراری ارتباط و آیکـون به معنای قطع ارتباط
است).
 حجم داده دریافت و ارسال شده

مفیدتریـدر 5
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نوار راهبری سریع ،برای انتقال بین نمودارهای باز ،یا انتقال بین حالتهای زمانی مختلف و همچنین
انتقال سـریع نمودار به نقطه زمانی انتخاب شـده استفاده میشود .برای مشـاهده نوار انتقال سریع،
روی نمودار ،کلید اینتر را فشار دهید .این نوار در قسمت پایین سمت چپ ظاهر میشود .راه دیگر
این است که نشانگر ماوس را در قسمت پایین نمودار قرار دهید تا آیکون نمایش داده شود ،سپس
دبل -کلیک کنید ،مشابه شکل زیر ظاهر میشود.

این نوار دستورات زیر را اجرایی میکند.
دستورات

توضیحــات

:Move to certain date
انتقال به یک تاریخ معین

تاریـخ را در فرمتهـای روبـرو وارد کنیـدYYYY. MM.DD :یـا  DD.MM.YYYYیـا
( DD.MM.YYروشن است  Yکه نشانگر سال M ،نشانگر ماه و  Dنشانگر روز است).

:Change symbol
تغییر نماد

نام نماد را دقیق ًا مطابق آنچه در بخش دیدهبان بازار ( )Market Watchاست وارد کنید.

 :Move to certain date and timeبعـد از تاریـخ یک فاصله قرار دهید و زمان را در فرمت  HH .MMوارد کنید .اگر سـاعت
یـک رقمی بود الزم نیسـت صفـر اول را وارد کنید برای مثال به جـای  30.08میتوانیـد .8
انتقال به یک تاریخ و زمان معین
 30را وارد کنید.

:Change period
تغییر تناوب زمانی

Change symbol and period

برای تغییر تناوب زمانی نمودار فعلی ،نام آن را در این بخش وارد کنید ،برای مثالH1«« :
 .»،»M5برای تناوبهای زمانی روی مقیاس دقیقه ،نیازی به وارد کردن عدد نیست.

بـرای تغییر نمـودار به همراه تناوب زمانی دلخواه ،نام نمـاد را دقیق ًا مطابق آنچه در بخش
دیدهبان بازار است به همراه یک فاصله و پس از آن تناوب زمانی مورد نظر را وارد کنید.
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9ـ .2کلیدهـای میانبـر

با فشـردن همزمان چند کلید با هم میتوانید به سـرعت و بدون نیاز به استفاده از منوها و نوار ابزارها،
دسـتورات مـورد نظـر را فراخوانـی کنید .ایـن کلیدها میتواننـد بـرای فراخوانی اجزای پنجـره راهبر
) )Navigatorبه غیر از بخش حسـابها ( )Accountsمورد اسـتفاده قرار بگیرند .برای تعریف یک
کلید میانبر ،از منوی کلیک راست هر آیتم ،دستور « » Set hotkeyرا انتخاب کنید.
تعدادی از کلیدهای میانبر از قبل تعریف شـده اسـت .آنچه کـه کاربر برای بخشهای مختلف
تعریف کند بر آنچه که از قبل تعریف شده اولویت خواهد داشت.

کلیدهای میانبر پنجره نمودار
توضیحات

کلیدهای میان بر

اسکرول نمودار به سمت چپ

اسکرول نمودار به سمت راست

در حالت مقیاس ثابت ( : )fixed scaleاسکرول نمودار به سمت باال

در حالت مقیاس ثابت ( : )fixed scaleاسکرول نمودار به سمت پایین

بازگردادن مقیاس محور عمودی به حالت قبلی .اگر مقیاس تعریف شده باشد ،این کلید نمودار را
در وضعیتی که کامال مشاهده شود ،قرار میدهد.

NumPad 5

اسکرول سریع به سمت چپ

Page Up

اسکرول سریع به سمت راست

Page Down

انتقال نمودار به نقطه ابتدایی

Home
End

انتقال نمودار به نقطه انتهایی

«»+

بزرگنمایی

«»-
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کلیدهای میان بر
Delete
Backspace

توضیحات

حذف تمامیابزار رسمهای انتخاب شده

حذف آخرین رسم الصاق شده روی نمودار

باز و بستن نوار راهبری سریع ()fast navigation bar

Enter

کلیدهای میانبر برای کار با نمودارها (مستقل از پنجره فعال)

کلیدهای میان بر
F2
F7
F8
F12
Shift+F12
Shift+F5
Alt+1
Alt+2
Alt+3
Alt+W

توضیحات

بازکردن پنجره مشاهده آخرین کدهای منتشر شده در وبسایت MQL5. community

فراخوانی پنجره ویژگیهای یک مشـاور خبره ( )properties of an EAکه به نمودار الصاق شـده
است ،برای انجام برخی تنظیمات
فراخوانی پنجره تنظیمات نمودار ()chart setup

انتقال یک میلهای نمودار به سمت چپ (اسکرول به صورت یکمیلهای انجام میشود).

انتقال یک میلهای نمودار به سمت راست
انتقال به پروفایل ( )profileقبلی

نمودار میلهای

نمودار شمعی

نمودار خط شکسته

فراخوانی پنجره مدیریت نمودار ()chart managing

Alt+Backspace or
Ctrl+Z

 Undoبرای کنسل کردن آخرین ابزار رسم حذف شده

Ctrl+A

تنظیم ارتفاع نمایش تمامیاندیکاتورها در پنجره به حالت پیشفرض

Ctrl+B
Ctrl+F
Ctrl+G
Ctrl+H

فراخوانی پنجره فهرست ابزار رسم ()Objects List

فعال کردن ()Crosshair

عدم نمایش یا نمایش grid

نمایش/عدم نمایش خطوط قیمتی OHLC
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توضیحات

کلیدهای میان بر

فراخوانی پنجره فهرست اندیکاتورها ««Indicators List

Ctrl+I

نمایش/عدم نمایش حجم معامالت واقعی

Ctrl+K

نمایش/عدم نمایش حجم معامالت براساس تیک

Ctrl+L

چاپ نمودار

Ctrl+P

ذخیره نمودار

Ctrl+S

بستن پنجره نمودار جاری

Ctrl+W or Ctrl+F4

نمایش/عدم نمایش period separators

Ctrl+Y

انتقال به پروفایل ( )profileبعدی

Ctrl+F5

فعال کردن پنجره نمودار قبلی

Ctrl+F6

فعال کردن پنجره نمودار بعدی

Ctrl+Shift+F6

کلیدهای میانبر پنجره دیدهبان بازار ((Market Watch

کلیدهای میان بر

توضیحات

Space/Tab

انتقال بین سربرگ نمادها « ،»Symbolsمعامله «»Tradingو تیکس ««Ticks

فراخوانی پنجره سفارش جدید ««New Order

F9

ترتیب خودکار ستونها در سربرگ نمادها

A

نمایش /عدم نمایش grid

G

کلیدهای میانبر پنجره عمق بازار ((Depth of Market

کلیدهای میان بر

توضیحات

2

انتقال به وضعیت نمایش تک ستونی

انتقال به وضعیت نمایش استاندارد

1
3
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کلیدهای میان بر
G
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توضیحات

نمایش /عدم نمایش grid

کلیدهای میانبر پنجره راهبر ((Navigator

کلیدهای میان بر
Enter

توضیحات

بر حسـب اینکه در چه بخشی هسـتید :ورود به سیستم با استفاده از حساب کاربری انتخاب شده،
بازکردن مشاور خبره ،اندیکاتور سفارشی یا اسکریپت انتخاب شده در ویرایشگر متا
بـاز کردن یک حسـاب کاربری جدید وقتی بخش حسـابها ( )Accountsیا یک سـرور انتخاب
شده باشد.

Insert

حذف یک حساب کاربری ،مشاور خبره ،اندیکاتور سفارشی یا اسکریپت

Delete

نمایش/عدم نمایش سربرگ عالقمندیها

G

کلیدهای میانبر پنجره نمایش اطالعات ((Data Window

کلیدهای میان بر

توضیحات

A

فعال/غیر فعالسازی اندازه شدن خودکار ستونها

Ctrl+C

کپی اطالعات به  clipboardبرای استفاده در نرمافزارهای دیگر
نمایش /عدم نمایش grid

G

کلیدهای میانبر پنجره جعبه ابزار ((Toolbox

کلیدهای میان بر
F9
Enter
Insert

توضیحات

فراخوانی پنجره ««New Order

نمایش  newsیا  e-mailیا  applicationیا هشدار ( )alertانتخاب شده  ،برحسب اینکه در کدام
سربرگ باشید.
ایجاد یک  e-mailیا  alertجدید ،برحسب اینکه در کدام سربرگ باشید.
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توضیحات

کلیدهای میان بر

حذف یک  e-mailیا  alertجدید ،برحسب اینکه در کدام سربرگ باشید.

Delete

بازکردن درختی شـاخههای یک ایمیل ،یا فعال/غیر فعالسازی یک  ،alertبرحسب اینکه در کدام
سربرگ باشید.

Space

کپی سطر انتخاب شده دفتر وقایع ( )journalیا مشاور خبره

C

دریافت سورس کد برنامه در سربرگ مربوطه

D

نمایش/عدم نمایش ستون دستهبندیهای اخبار ()news

R

فعال/غیر فعالسازی اندازه شدن خودکار ستونها

A

نمایش /عدم نمایش grid

G

دستورات عمومیدر سامانه
توضیحات

کلیدهای میان بر

بستن پنجره فعال باز شده

Esc

راهنما

F1

بازکردن پنجره متغیرهای عمومی ()Global variables

F3

دریافت MetaEditor

F4

فراخوانی پنجره آزمونگر ( )Testerبرای آزمون عملکرد مشاور خبره ضمیمه شده به نمودار پنجره

F6

فراخوانی پنجره سفارش جدید ««New Order

F9

فراخوانی پنجره سفارش جدید ««Popup Prices

F10

فعال یا غیرفعالسازی حالت تمام نما ()fullscreen

F11

کپی نتایج آزمون یا بهینه سازی مشاور خبره

Alt+A

بستن سامانه

Alt+F4

کپی در clipboard

Ctrl+C or Ctrl+Insert

باز کردن/بستن پنجره نمایش اطالعات («)Data Window

Ctrl+D

اجازه یا منع استفاده از مشاوران خبره

Ctrl+E
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فصـل دوم — ساختـار صفحـه
کلیدهای میان بر
Ctrl+M
Ctrl+N
Ctrl+O
Ctrl+R
Ctrl+T
Ctrl+F9

توضیحات

باز کردن/بستن پنجره دیدهبان بازار ««Market Watch
باز کردن/بستن پنجره راهبر ««Navigator

باز کردن پنجره تنظیمات ««Settings

باز کردن /بستن پنجره آزمونگر ««Tester

باز کردن /بستن پنجره جعبه ابزار ««Toolbox

باز کردن سـربرگ معامله در جعبه ابزار و انتخاب کردن آن به نحوی که قادر باشـید با کیبورد در این
بخش کار کنید.
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