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فصـل پنجـم

تنظیمـات سامانـه مفیدتریدر

در این بخش جزئیات و آیتمهای پنجره تنظیمات به تفصیل شرح داده خواهد شد.پنجره «تنظیمات»
) ) Optionsسـامانه میتواند از منوی ابزارها ( )Toolsفراخوانی شـود و یا اینکه به طریق مشـابه از
نوار ابزار «استاندارد» ( )Standardو یا توسط کلید میانبر  Ctrl+Oباز شود .تمامیتنظیمات با توجه
به وظایف خود گروه بندی شده و در سربرگهای زیر قرارداده شدهاند:
 ( :Serverسـرور) تنظیم پارامترهای ارتباط با سـرور ،تنظیم پروکسی سرور استفاده شده و دیگر
تنظیمات مهم
 ( :Chartsنمودارها) تنظیمات عمومی نمودارهای قیمت
 ( :Objectsابزار رسم) تنظیم پارامترهای مدیریت ابزار رسم ،انتخاب ابزار رسم بعد از ایجاد آنها،
تنظیمات سریع آنها و پارامترهای میانبر در این بخش تعریف شدهاند.
 ( :Tradeمعامله) پارامترهای پیشفرض پنجره گشایش سفارشهای جدید که شامل :نماد اوراق

Published: emofid.com

Republished: Parssaham.com

142

راهنمـای مفیدتریـدر “MofidTrader 5” 5










مفیدتریـدر 5

بهادار مالی ،مقدار انحراف اندازه قرارداد و قراردادن سفارشهای توقفی است.
( :Expert Advisorsمشـاوران خبـره) تنظیمـات معمول برای تمامی مشـاوران خبره که شـامل
ممنوعیت عملیاتی مشاوران خبره ،فعالسازی تنظیمات مربوط به فعالسازی و وارد کردن DLLها
به همراه تنظیم ویژگیهای دیگر است.
( :Emailایمیل) تنظیم پارامترهای ایمیل به منظور ارسال پیامها به صورت مستقیم از سامانه
 :Publisherتنظیم انتشـار گزارشها در اینترنت .سـامانه امکان انتشـار گزارشها به صورت به
هنگام را که شـامل اطالعات راجع به وضعیت حسـاب در اینترنت هسـت را میدهد .ارتباط از
طریق  ftpبرای این منظور استفاده میشود که با استفاده از این سربرگ قابل تنظیم است.
( :Eventsرویدادها) تنظیم سـیگنالهای اطالعرسـان درباره رویدادهای سیستم .سیگنالهای
اطالع رسان درباره در دسترس نبودن ارتباط ،اخبار ورودی و دیگر مسائل مرتبط.
انجمن  :MQL5جزئیات حساب کاربری در انجمن MQL5
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ایـن سـربرگ شـامل تغییرات تنظیمـات مهمیمیباشـد که میتواند سـبب بروز مشـکالت مهم در
عملیات سـامانه و حتی قطع کامل آن گردد .مفیدتریدر 5ابتدا به صورت نرمال تنظیم شـده و بدون
مشـکل میباشـد .بنابرایـن توصیه میشـود که در صـورت عدم نیاز هیـچ پارامتـری را در این پنجره
دستکاری نکنید.

پنجره شامل پارامترهای ذیل میباشد:
  :Serverنـام سـرور معامـالت کـه مفیدتریدر 5به آن وصل میشـود .نام سـرور کاری شـرکت
کارگزاری مفید  TadbirTrader-MofidTraderمیباشد.
 ( Loginورود به سامانه) :حسابی که در سرور معامالت کارگزاری مفید ایجاد شده است و برای
ارتباط با سرور بعد از استارت سامانه استفاده میشود.
  :Passwordکلمه عبور برای ارتباط به سرور مفیدتریدر
  :Changeتغییر کلمه عبور
  :Enable proxy serverفعالسـازی استفاده از پروکسی سرور زمانی که به سرور معامله متصل
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میشود .اگر این گزینه فعال باشد  ،دکمه « »Proxy...فعال خواهد شد.
 :Proxyتنظیم ارتباط از طریق پروکسی سرور ()Proxy server
( :Keep personal settings and data at startupنگهـداری از تنظیمـات شـخصی و دادههـا
هنگام باز شدن نرمافزار)؛ ضبط جزئیات حساب (شماره اکانت ،پسوردهای سرمایهگذار و)...
بر روی هارد دیسـک ،بعد از اینکه ثبت نام انجام شـد .در طول شـروع سـامانه این «دادهها» به
منظور ایجاد ارتباط خودکار استفاده میشوند .اگر این گزینه غیر فعال باشد هر شخص مجبور
است تا در هر بار شروع سامانه این اطالعات را به صورت دستی وارد کند.
( :Enable newsفعالسازی اخبار و پیغامها)؛ این گزینه «اخبار» ( )Newsرا فعال و یا غیر فعال
میکند .اگر این گزینه غیر فعال باشد ،اخبار در سامانه دریافت نخواهند شد.
( :News languagesزبانهای اخبار)؛ این گزینه اجازه میدهد تا اخبار بر اسـاس زبانهایشـان
فیلتر شوند .زمانی که بر روی «تغییر» کلیک میکنید ،پنجره ای از انتخاب زبانهای اخبار (News
 )languagesبـاز میشـود .اگـر « »Any languageدر ایـن فیلـد انتخاب شـود  ،تمامیاخبار
دریافت خواهد شد.

توصیـه مؤکـد این اسـت که شـما تنظیمـات ارتبـاط سـرور را تغییر ندهیـد مگر اینکـه وضعیت
فوقالعادهای وجود داشته باشد.
تغییر رمز عبور

به منظور تغییر رمز عبور یک حساب ،دکمه «تغییر» ( )Changeباید انتخاب شود .بعد از آن پنجره

زیر باز میشود:

مفیدتریـدر 5
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جزئیات زیر باید درباره پنجره تغییر رمز عبور مورد توجه قرار گیرد:
 ( :Loginورود به سیستم)؛ شماره حساب کاربری ،این فیلد غیر قابل تغییر است.
 ( :Current passwordکلمـه عبـور فعلـی)؛ ایـن فیلـد بـرای ورود کلمـه عبـور اصلـی
) )Master passwordمیباشد.
 ( :Change master passwordتغییـر کلمه عبور اصلـی)؛ اگر میخواهید کلمه عبور اصلی را
تغییر دهید ،این گزینه را انتخاب کنید.
 ( :Change investor )read only( passwordتغییـر کلمه عبور سـرمایهگذار)؛ اگر میخواهید
کلمه عبور سرمایه گذار را عوض کنید ،اینجا را کلیک کنید.
 ( :New passwordکلمه عبور جدید)؛ کلمه عبور جدید را در اینجا وارد کنید.
 ( :Confirmتأیید)؛ برای تأیید کلمه عبور جدید آن را عین ًا در اینجا ذکر کنید.
بعد از اینکه تمامیاطالعات وارد شد  ،دکمه « »OKرا فشار دهید.

در صورتی که کلمه عبور فعلی مشخص نباشد ،کلمه عبور نمیتواند تغییر کند.
تنظیمات پروکسی سرور

کاربرانی که از اینترنت تحت شـبکه اسـتفاده میکنند باید پروکسی سرور را تنظیم نمایند ،برای انجام
این تنظیمات پنجره زیر را مشاهده خواهید کرد ،تغییرات را انجام داده و کلید  OKرا فشار دهید.
World Class Trading

Published: emofid.com

MofidTrader 5

Republished: Parssaham.com

146

راهنمـای مفیدتریـدر “MofidTrader 5” 5

انتخاب زبان بخش «اخبار و پیغامها»

برای فیلترکردن دریافت خبرها تنها در چند زبان خاص ،باید زبانهای مد نظر خود را از پنجره سمت
چـپ انتخـاب کرده و با اسـتفاده از کلید « »Insertبه پنجره سـمت راسـت انتقال دهیـد .اگر گزینه

« »Any languageدر فیلد « »News languageانتخاب شده باشد ،اخبار در تمامیزبانها دریافت
میشود.

مفیدتریـدر 5
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بـا اسـتفاده از این بخش میتوانیـد تنظیمات مربروط به نمودارها و پارامترهای سـری زمانی دادهها را
تغییر دهید .تغییر پارامترها در این سربرگ موجب تغییرات کلی در عملیات سامانه نمیشود.







( :Color Printپرینت رنگی)؛ امکان تنظیم گرفتن پرینت سیاه و سفید یا پرینت رنگی در سامانه
وجود دارد .پرینت رنگی برای تحلیل ،بسیار مناسب تر از پرینت سیاه و سفید است .این گزینه
میتواند توسط تنظیمات پرینت رنگی و انتخاب آن فعال شود .بعد از آن اگر پرینتر اجازه دهد،
میتوان پرینت رنگی گرفت.
 :Save Deleted Charts to Reopenسـامانه اجازه میدهد تا نمودارهای حذف شـده از محیط
کاری ،بازیابی شوند .اگر این گزینه فعال شده باشد ،هنگام پاک شدن یک نمودار«قالب» آن در
مسیر  /profiles/deletedذخیره میشود .بعد ًا هرگونه نمودار حذف شده میتواند توسط دستور
« »Open Deletedاز منـوی فایل ( )Fileباز گردانده شـود .تمامیاندیکاتورها ( )Indicatorsو
ابزار رسم ( )Objectsهم به طور کامل بازگردانده میشوند.
( :Show trade levelsنمایش سطوح معامله)؛ اگر این گزینه فعال شده باشد ،در یک موقعیت
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بـاز یـا در یـک سـفارش شـرطی ،سـطوح قیمتی توقـف ضـرر ( )Stop Lossو برداشـت سـود
) )Take Profitدر نمودار نمایش داده میشوند .برای هر نمودار سطوح معامله نمایش داده شده
میتواند به صورت جداگانه غیرفعال شود.
( :Max bars in chartحداکثر تعداد نمایش میلهها در نمودار)؛ میلههایی که در تاریخچه ذخیره
شدهاند و در نمودار نشان داده میشوند با یکدیگر متفاوت هستند ،این تمایز به دلیل ذخیره شدن
هر تعداد میله به صورت دلخواه درهارد دیسـک میباشـد .ولی به طور کلی تعداد میلههایی که
در نمودار نمایش داده میشـوند بوسـیله منابع کامپیوتر محدود میشوند .برای طراحی و نمایش
اندیکاتورهای تکنیکال ( )Technicalو اندیکاتورهای سفارشی ( )Customاز این روش استفاده
میشود .هنگامیکه تعداد زیادی اندیکاتورها و دادهها را به صورت همزمان میخواهید نمایش
دهید  ،این امر موجب افزایش فشـار بر روی  Cpuو  Ramکامپیوتر شـما خواهد شد .بنابراین در
اینجا میتوان حدی را برای این منظور در این گزینه انتخاب نمود.

برای اینکه تغییرات اعمال شوند بایستی روی دکمه « »OKکلیک کنید.

مفیدتریـدر 5
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تنظیمـات بـرای کارکـردن بـا ابزار رسـم گرافیکی که به یـک نمودار اعمال میشـوند در این سـربرگ
طبقهبندی شـدهاند .چنین ابزار رسمیشامل اندیکاتورهای تکنیکال ( )Technicalو اندیکاتورهای
سفارشـی ( )Customو تعدادی خطوط ترسـیمی( )Line studiesمیباشند .پارامترهایی که در این
سربرگ جمع شدهاند کار با ابزار رسم گرافیکی را آسان تر نموده و باعث تغییرات اساسی در سامانه
عملیاتی نمیشوند.

گزینههای زیر در این سربرگ موجود است:
  :Show properties after creationتمام ابزار رسـم گرافیکی دارای ویژگیهای ()Properties
مشخصی هستند .برای مثال این خصوصیات میتواند شامل ضخامت و رنگ خط روند ،دوره
خط سـیگنال اندیکاتور و ...باشـد .معاملهگران زیادی از تنظیمات استاندارد تمامی ابزار رسم
اسـتفاده میکنند ،اما بعضی اوقات ضروری اسـت که بتوان آنها را جداگانه تنظیم نمود .گزینه
«نمایـش ویژگیهـا بعـد از ایجـاد» ( )Show properties after creationاجـازه میدهد تا به
صورت خودکار پنجره خصوصیات ابزار رسمی گرافیکی ( )Graphical objectsو اندیکاتورها
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مفیدتریـدر 5

) )Indicatorsبعد از الصاق به نمودار قابل دسترسی باشند.
( :Select objects by single mouse clickانتخـاب ابـزار رسـم صرف ًا بـا یک کلیک)؛ ابزارهای
رسـم در سـامانه میتوانند توسط کلیک ساده و یا دبل کلیک انتخاب شوند .اگر این گزینه فعال
شود تمامیابزارهای رسم میتوانند توسط یک کلیک ساده انتخاب شوند .در این صورت با دبل
کلیک ،پنجره خصوصیات ابزار رسم فراخوانده میشود .اگر این گزینه غیرفعال باشد ،تمامیابزار
رسم توسط دبل کلیک انتخاب خواهند شد.
( :Precise time scaleمقیاس زمانی دقیق)؛ اگر این گزینه غیر فعال باشد ،اتصال ابزار رسم در
طول مقیاس افقی یک نمودار فقط توسط میلهها صورت میگیرد .اگر آنرا فعال کنید ،این امکان
وجود دارد تا ابزار رسم را در هر نقطه ای بین میلهها قرار داد.
( :Select object after creationانتخاب ابزار رسـم بعد از ایجاد)؛ بعد از ایجاد یک ابزار رسـم
ممکن است که نیاز به جابجایی آن وجود داشته باشد .به عنوان مثال برای تصحیح موقعیت یک
خط روند .برای انجام آن ،ضروری است که ابتدا ابزار رسم انتخاب شود .این گزینه به شما اجازه
میدهد تا بعد از قراردادن یک ابزار رسم روی نمودار ،آنرا به صورت خودکار انتخاب کنید.
( :Magnet sensitivityحساسـیت آهنربایـی یـا چسـبندگی)؛ سـامانه اجـازه میدهـد تا نقاط
«آهنربایی» ابزار رسم ( )graphical objectsبرای قیمتهای میلهای متفاوت  ،توانایی شناسایی
دقیقتری به ما بدهد .در فیلد «حساسـیت آهنربایی» حساسـیت این گزینه در مقیاس پیکسلها
میباشـد .برای مثال  ،اگر ارزش  10برای آن مشـخص شـود  ،در صورتی که نقاط تقاطع ابزار
رسم در شعاع  10پیکسلی نزدیکترین نقطات قیمت  OHLCقرار گیرند ،آنها را شناسایی کرده و به
صورت خودکار به میله چسبده و قفل میشوند .برای غیر فعال کردن این گزینه  ،وارد کردن عدد
صفر الزامی است.
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زمانی که یک ابزار رسم را بر روی یک نمودار که دارای تناوب زمانی ( )Periodبیش از یکماه
است رسم میکنید ،خصوصیات زیر برای گزینه آهنربا نمایش داده میشوند.
زمانی که یک نقطه از یک ابزار رسم از اکسترممهای قیمتی را آهنربایی میکنید ،دقیقه مشخصی
که اکسـترمم ثبت خواهد شـد  ،مورد نظر اسـت .نقطه آن ابزار رسم به آن دقیقه متصل شده و
آن در قسمت ویژگیهای ابزار رسم ( )Properties of the objectنمایش داده میشود .این
نوع از رفتار اجازه میدهد تا هنگام سویچ ( )Switchبین تناوبهای زمانی مختلف ،ابزار رسم
موقعیتهای درستی داشته باشند.
اگر گزینه «مقیاس زمانی دقیق» ( )Precise Time Scaleنیز فعال شـود ،شما میتوانید شاهد
تأثیـر پـرش از یک سـمت نقطه کنترلی به یک نقطه اکسـترمم باشـید .این رفتـار زمانی اتفاق
میافتد که نقطه اکسترمم واقعی با نقطه اکسترمم میله یکی نباشد.
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 4ـ .5معامله

تنظیمات استفاده شده برای بازکردن سفارش ( )order openingدر این سربرگ گروه بندی شدهاند.
پارامترهای مشخص شده در اینجا بازکردن سفارشها را تسهیل نموده و موجب تغییرات اساسی در
عملیات سامانه نمیشوند.

این گزینهها شامل تنظیمات پیش فرض پارامترهایی است که در ارسال سفارش کاربرد دارند:
 ( :Use Symbolنماد اسـتفاده شـده)؛ این گزینه اجازه میدهد تا یک نماد خاص در پنجره «باز
کردن موقعیت» تعریف شده باشد .پارامتر «خودکار» به این معنی است که نماد نمودار فعال در
این فیلد به صورت خودکار تنظیم میشود .معموالً آخرین نمادی که معامله شده به صورت پیش
فرض در این قسمت قرار میگیرد .اگر پارامتر پیش فرض انتخاب شده باشد ،نماد مشخصی را
میتوان انتخاب نمود که به صورت خودکار در فیلد فعال شده نمایش داده شود.
 ( :Use Volumeحجـم اسـتفاده شـده)؛ ایـن گزینه این امـکان را میدهد تا بتـوان حجم معینی
برای قرار گیری در پنجره گشایش موقعیت تعریف شود .همچنین میتوان در سربرگ معامالت
) )Tradingاز پنجره «دیدهبان بازار» آن را تعریف نمود .آخرین پارامتر استفاده شده به این معنی
مفیدتریـدر 5
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اسـت که حجم آخرین معامله انجام شـده در این قسـمت به صورت پیش فرض قرار میگیرد.
پارامتر پیش فرض اجازه میدهد تا در هر بار معامله بتوان حجم مشخصی را به صورت خودکار
مشخص نمود.
( :Use Deviationانحراف اسـتفاده شـده)؛ زمانی که یک سـفارش در حال شکل گیری است ،
نماد قیمتی میتواند تغییر کند .بنابراین قیمت یک سـفارش آماده شـده ،از قیمت بازار متفاوت
خواهد بود موقعیت باز نخواهد شـد .گزینه انحراف اسـتفاده شـده کمک میکند تا این مشـکل
بوجود نیاید .زمانی که پارامتر «پیشفرض» انتخاب شده باشد  ،در قسمت راست این فیلد شما
میتوانید بیشترین میزان انحراف قیمتی قابل قبول را از ارزش مشخص شده در این سفارش تنظیم
نمایید .اگر قیمتها یکسـان نباشـند  ،برنامه سـفارش را اصالح نموده و موقعیـت جدید را باز
میکند .اگر گزینه آخرین انحراف اسـتفاده شده انتخاب شود ،ارزش انحراف موقعیت باز شده
قبلی به صورت خودکار در پنجره باز کردن سفارش تنظیم میشود.
 :Use Stopsبا اسـتفاده از این امکان میتوانید شـیوه تنظیم قیمت نقاط توقفی (برداشت سود و
توقف ضرر) را هنگام ارسال سفارش ( )Placingیا ویرایش موقعیت ()Modifying Positions
تغییر دهید .اگر گزینه « »In pointsانتخاب شـود ،سـطوح توقفی در فاصله وارد شـده با قیمت
سـفارش قرار میگیرد .اگر گزینه « »In pricesانتخاب شـود ،الزم اسـت تا این قیمتها را وارد
کنید.
( :One Click Tradingانجـام معاملـه با یک کلیک)؛ ایـن گزینه اجازه انجام معامله با یک کلید
روی سربرگ معامله ( )Tradingپنجره دیدهبان بازار ( )Market Watchرا میدهد .اگر این گزینه
انتخاب شـده باشـد ،دسـتور خرید ( )Buyیا فروش ( )Sellروی این سـربرگ ،منجر به سفارش
مستقیم به سامانه معامالت خواهد شد .اگر این گزینه غیرفعال باشد ،این دستورات موجب باز
شدن پنجره ایجاد سفارش ( )Creating an orderمیشود.
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 5ـ . 5مشاوران خبره

تنظیمـات کار بـا مشـاوران خبـره در ایـن سـربرگ گروهبندی شـدهاند .مشـاوران خبره در سـامانه،
برنامههایی هستند که در زبان«امکیوال ) MetaQuotes Language( »5نوشته شده و اجازه تحلیل و
معامله به صورت خودکار را میدهند .توصیف چگونگی ایجاد و استفاده از مشاوران خبره در بخش
برنامهنویسی استراتژی معامالتی ( )Developing Trading Strategiesقراردارد.

این بخش شامل توضیح تنظیمات معمول برای تمام مشاوران خبره میباشد:
 ( :Allow Auto Tradingاجـازه معاملـه خـودکار)؛ ایـن گزینه اجازه میدهد تـا عملیات اجرای
معامله توسط مشاوران خبره ( )Expert Advisorsو اسکریپتها ( )Scriptsفعال و یا غیر فعال
شـود .اگر غیر فعال باشـد  ،اسـکریپتها و مشـاوران خبـره کار خواهند نمود ولـی اجازه انجام
معامله را نخواهند داشت .این محدودیت میتواند برای تست ظرفیت تحلیلی یک مشاوره خبره
به صورت لحظهای ،بسـیار کاربردی باشـد( .البته نباید این موضوع را با تست مشاوران خبره در
مورد دادههای تاریخی اشتباه گرفت).
 ( :Disable Auto Trading when the account has been changedغیرفعالسـازی معاملـه
مفیدتریـدر 5
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خودکار ،زمانی که حساب تغییر نموده است) :این گزینه نشان دهنده مکانیزم پیشگیرانهای است
که اسـکریپتها و مشـاوران خبره را زمانی که حسـاب تغییـر کند  ،غیر فعال خواهـد کرد .مث ً
ال
هنگامیکه شخصی  Demo Accountخود را به حساب واقعی  Real Accountتغییر دهد ،این
مکانیزم به کار میافتد.
( :Disable Auto Trading When The Profile Has Been Changedغیرفعالسـازی معاملـه
خـودکار ،زمانـی که پروفایل فرد تغییر کنـد)؛ اطالعات زیادی درباره تنظیمـات نمودارها و غیره
در بخش پروفایل قابل دسترسی میباشد .پروفایلها همچنین حاوی اطالعاتی هستند که نشان
میدهد که چه مشـاور خبره ای به سیسـتم اضافه شده است .زمانی که تیک جدید از بازار آمد،
مشـاوران خبرهای ( )Expert Advisorsکه مرتبط با پروفایل هسـتند ،شـروع بـه کار میکنند .به
وسیله این گزینه میتوان هنگامی که پروفایل تغییر نموده است مانع از معامله مشاور خبره شد.
:Disable Auto Trading When The Charts Symbol Or Period Has Been Changed
(غیرفعالسـازی معامله خودکار ،زمانی که نماد نمودارها و یا دوره زمانی آن تغییر کرده اسـت)؛
اگر این گزینه فعال باشد پس از تغییر دوره زمانی یا نماد یک نمودار ،مشاور خبره از انجام معامله
منع میشود.
( :Allow DLL Importsاجازه وارد کردن DLLها)؛ برای افزایش عملکرد  ،برنامههای «امکیوال»5
) )MQL5 programsمیتوانـد از Libraryهـای  DLLاسـتفاده کند .این گزینـه اجازه میدهد تا
بتوان به طور پیش فرض «اجازه افزودن  » DLLزمانی که برنامه اجرا میشـود را تنظیم کرد .توصیه
میشود که این امکان هنگام کار با یک «مشاور خبره ناشناس» غیرفعال شود.
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6ـ  .5نامههـا

در این سربرگ تنظیمات نامهو پیغامها را وارد میکنید .این تنظیمات برای ارسال پیغام توسط مشاور
خبره ( )Expert Advisorو یا توسط یک هشدار ( )alertفعال شده ،استفاده میشود.

پارامترهای ذیل باید در این سربرگ تنظیم گردند:
 ( :Enableفعالسـازی)؛ فعال/غیر فعال سـازی استفاده از میل باکس میباشد .اگر این گزینه
غیرفعال باشد ،تمامیتنظیمات دیگر عمل نخواهند کرد.
  :SMTP serverآدرس مورد اسـتفاده  SMTP Serverو پورت آن .این سـرور برای ارسـال ایمیل
استفاده میشود .آدرس را باید به فرمت زیر وارد کنید .به عنوان مثال«smtp@mail.com:25« :
  :SMTP Loginاطالعات برای تعیین هویت و دسترسی در سرور .به عنوان مثال:
Your_name@mail.com




مفیدتریـدر 5

 :SMTP Passwordکلمه عبوری که برای ورود به سیستم ارسال ایمیل مورد نیاز است.
 :Fromآدرس ایمیلی اسـت که از آن پیام فرسـتاده میشـود  ،که در این فیلد بایستی نام و آدرس
ایمیل بر روی سرور  SMTPارائه شود .به عنوان مثال:
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Your_name, Your_name@mail. com


 :Toآدرس ایمیلی است که پیغام به آن فرستاده میشود .در اینجا نیز نام و آدرس میبایست نوشته
شود ،اما نام ممکن است حذف شود .به عنوان مثال:
)Example: any_name, your_mail.ir, (any_name, your_email. com

توجه کنید که فقط یک ایمیل برای هر دو فیلد «ارسـالی از» ( )Fromو «ارسـالی به» ( )Toمیتوان
وارد کرد ،تعداد ایمیل بیشتر چه با ویرگول و چه بدون آن ،قابل قبول نیست.
یک پیغام «تسـت» ( )Testبرای راه اندازی ایمیل ارسـال میشـود ،اگر تست موفقیت آمیز بود  ،باید
دکمه « »OKرا برای تأیید تنظیمات کلیک کنید ،اگر موفقیت آمیز نبود باید کل تنظیمات دوباره چک
شده و سامانه را دوباره راه اندازی نموده و پیغام تست را مجدد ًا فعال کنید.
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7ـ Publisher .5

سـامانه این اجازه را میدهد که به صورت خودکار گزارشهایی درباره وضعیت حسـاب و تاریخچه
آن ،در اینترنت منتشـر شـود .برای این منظور بایسـتی پارامترهای ارتباطی سیستم را در پروتکل FTP
تنظیم نمائید.

پارامترهای ذیل در این پنجره موجود میباشند:
  :Enableفعال/غیرفعالسازی انتشار گزارشها .اگر این فیلد انتخاب نشده باشد ،دیگر فیلدها
غیرقابل دسترس هستند.
 ( :Accountحسـاب)؛ شـماره حسـاب کاربری که گزارش باید برای آن چاپ شود .برای انتشار
گزارشات ،ارتباط باید از طریق این حساب شکل گیرد.
  :Refresh everyدوره ارسال گزارشات به وبسرور به دقیقه
  :FTP–Serverآدرس  Ftpسـروری اسـت کـه گـزارش بـه آن ارسـال میشـود .به عنـوان مثال:
ftp . company . com



مفیدتریـدر 5

 :FTP Pathآدرس یک  Directoryبر روی سرور  FTPبرای ذخیره گزارشات .این نکته مهم است
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که آدرس از  Root directoryمشخص گردد .به عنوان مثال/Inetpub/statements :













 :FTP Log inورود به سیستم در سرور FTP

 :FTP Passwordکلمه عبور برای ورود به سرور FTP

 :Passive modeقابلیت تغییر بین حالت  Activeو  .Passiveدر حالت  ،Activeسامانه مشتری
ارتباط با سـرور  FTPرا میپذیرد ،در حالت  Passiveکام ً
ال برعکس اسـت و سـرور ارتباط را از
سامانه میپذیرد.
 :Testاین گزینه برای ارسال گزارشات از حساب فعال با پارامترهای مشخص شده برای بررسی
صحـت آن اسـت .نتیجه تسـت در پنجـرهای دیگر نمایـش داده میشـود .اگر ارسـال گزارش
موفقیتآمیز باشد ،تنظیمات باید توسط کلیک بر دکمه « »OKتأیید گردند.
گزارشـات فقط برای حسابهای فعال ایجاد میشوند .اگر شماره حساب کاربری که در این
سربرگ مشخص شده نتواند به سیستم متصل گردد ،گزارش انتشار نمییابد.
در حالـت  ، activeیک پورت آزاد در سـامانه مشـتری تخصیص داده میشـود که سـرور از
طریق آن وصل میشود .سرور  FTPبه پورت مشتری متصل شده و با استفاده از شماره از قبل
داده شـده و پورت  20پروتکل  ،tcpاقدام به ارسـال دادهها میکند .در حالت  Passiveسرور
به مشـتری درباره پورت  tcpاطالع داده و میگوید که از طریق کدام پورت مشـتری میتواند
متصل شده و تنظیمات مربوط به انتقال دادهها را انجام دهد.
قالبهای گزارشات در پوشه  /Templatesسامانه مشتری قرار دارد.
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 8ـ  .5رویدادهـا

سـیگنالهای رویدادهای سیسـتم (مانند برقراری ارتباط  ،قطع ارتباط  ،هشـدار ایمیل و )...در این
قسـمت تنظیم میگردند .این ابزار بسـیار راحتی اسـت که درباره تغییرات در وضعیت سامانه اطالع
رسانی میکند .برای این مطلب حتم ًا باید تیک Enableخورده باشد.

تمامیهشدارها در اینجا به صورت جدولی حاوی نامها ،فایلهای  waveپیش فرض که رویدادهای
مختلف به صدا در میآیند ،وجود دارد .نام این رویدادها به شرح زیر است:
  :Connectسیگنال ارتباط موفق با سرور
  :Disconnectسیگنال قطع ارتباط از سرور
  :Email Notifyسیگنال دریافت نامه جدید
  :Timeoutسیگنال خروج از یک دوره زمانی مشخص
  :Okسیگنال انجام معامله موفق
  :Newsسیگنال دریافت اخبار و پیغامهای جدید
  :Expert Advisorسیگنال عملیات معامله توسط یک مشاور خبره ()Expert Advisor
مفیدتریـدر 5
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 :Alertسیگنال اجرای تابع  Alertتوسط مشاور خبره
 :Requoteسیگنال وقوع حالت Requote
 :Trailing Stopسیگنال تغییر سطح توقف ضرر متحرک

اگر نیاز به غیر فعال سازی یکی از سیگنالها باشد ،مهم است که روی آیکون آن ( ) یا بر روی اسم
آن دبل کلیک نمایید .بعد از آن آیکون به این شکل ( ) تغییر خواهد کرد .برای فعال سازی مجدد،
همین کار را انجام دهید.

برای تغییر فایلی که در فعال سازی سیگنالها پخش میشود  ،بر روی اسم آن دبل کلیک نموده
و یا آنرا انتخاب کرده و بر روی آن  Enterکنید .بعد از کلیک ،گزینه « »Choose otherرا در لیسـت
ظاهر شده انتخاب نموده و فایل مورد نظر را انتخاب کنید.

بـه صـورت پیشفرض فایلی با پسـوند  wavانتخاب شـده اسـت .در لحظهای که رویـداد اتفاق
میافتـد ،فایـل پخش میگردد .اگر فایل دیگری انتخاب شـود ،آن فایل توسـط برنامه مربوطه باز
شده و پخش میگردد.
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9ـ  . 5انجمن MQL5

این سـربرگ برای تنظیمات حساب مشتری در انجمن  (MQL5. community) MQL5طراحی شده
اسـت .این حسـاب برای خرید کدها از قسـمت افزونهها کاربرد دارد .اگر اطالعات حسـاب شـما
مشخص نباشد ،زمانی که شما بخواهید برنامه ای را دانلود و یا خریداری کنید ،باید به صورت دستی
آنرا مشخص کنید.

این سربرگ شامل فیلدهای زیر است:
  :Loginاطالعات حساب کاربری شما برای ورود به انجمن
  :Passwordکلمه عبور شما در انجمن
کلمه عبور به صورت رمزگذاری شده درهارددیسک شما ذخیره میشود.
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