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فصـل ششـم

نمودارها

نمـودار ،تغییـرات قیمت یک نماد را در طول زمان گذشـته به تصویر میکشـد .در سـامانه مشـتری
«مفیدتریدر »5میتوانید:
 ظاهر و نحوه نمایش اطالعات آنها را تنظیم ( )Setupکنید.
 آنها را ذخیره و چاپ کنید.
 ابزارهای رسم متعدد و اندیکاتورهای متنوعی راروی آن رسم کرده یا حذف کنید.
 نمودارهای پاک شده ( )Deleted chartsرا بازیابی کنید.
 از قالب برای نمودار خود استفاده کنید.
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1ـ .6باز کردن نمودار

ذیـل منوی فایل ( )Fileدسـتور نمودار جدیـد ( )New Chartرا انتخاب کنید .یا کلید « » را از نوار
ابزار اسـتاندارد ( )Standardانتخاب کنید .با اجرای هر کدام از این دو دسـتور ،فهرسـت نمادهای
جاری نمایش داده میشود .یک نماد را از فهرست انتخاب کنید تا نمودار آنرا مشاهده کنید.
نمودارهای جدید همچنین میتوانند از پنجره دیدهبان بازار ( )Market Watchباز شوند .برای

این کار نام نماد را داخل محیط رسم چارت کلیک-درگ کنید یا روی نماد راست کلیک کرده و گزینه
« » Chart Windowرا انتخـاب کنیـد .اگـر نماد را داخـل یک نمودار باز بکشـید (یا به اصطالح
کلیک-درگ کنید) ،نماد به جای نمودار قبلی رسم میشود و نمودار قبلی پاک میشود.در این حالت
تمامی تنظیمات نمودار قبلی برای این نماد نیز جاری میشود .اگر هنگام کشیدن نماد ،کلید کنترل را
نگه دارید ،نمودار جدید در پنجره مجزایی باز میشود .در این حالت (و برای تمام نمودارهای تازه باز
شده) قالب پیشفرض (فایل  )DEFAULT.TPLبرای نمودار به کار میرود .این قالب حذف نمیشود
اما میتواند تغییر کند.

سـری زمانی دادهها برای رسم یک نمودار ،روی هارد دیسک رایانه شما ذخیره میشود .هنگام
بازکـردن نمـودار ،دادهها از هارددیسـک دریافت شـده و دادههایی که وجود ندارد از سـرور دریافت
میشـود .اگر هیچ دادهای از قبل برای رسـم نمودار وجود نداشـته باشـد ،دادههای آخرین  512میله
چارت از سـرور دریافت میشـود .برای دریافـت دادههای قبلی (قبلتر از ایـن  512میله) باید زمان
نمودار را به عقبتر منتقل کنید .بعد از اینکه نمودار رسـم شـد ،دادههای مربوط به تغییر قیمتهای
جـاری دریافت میشـود .این اطالعات نیز ذخیره شـده و بـرای باز کردن بعدی نمودار نیز اسـتفاده
میشود.
پارامتـر «حداکثـر میلههـا» در نمـودار ( ،)Max. bars in chartدر تنظیمـات «مفیدتریـدر»5
) )Terminal settingsتعریف میشـود .این پارامتر کنترل طول سـری زمانی که باید روی نمودار
درج شود را امکان پذیر میکند.
مفیدتریـدر 5
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ظاهـر نمـودار و ویژگیهــای آن میتوانـد بـه طـور جداگانـه تنظیــم شــود .بـرای ایـن کار
دسـتـور« » Propertiesرا از منـوی نمودارهـا ( )Chartsاجـرا کنیـد یـا کلیـد  F8را فشـار دهیـد.
پنجره ویژگیهای نمودار که حاوی سـه سـربرگ اسـت نمایش داده میشـود .سـربرگهای عمومی
) ،)Commonنمایش ( )Showو رنگها ( .)Colorsقسمت تنظیمات این پنجره میتواند با استفاده
از منوی «نمودارها» ( ،)Chartsنوار ابزار استاندارد ( )Standardیا کلیدهای میانبر ( )Hot keysنیز
فراخوانی شود.

سربرگ عمومی )(Common
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در این سربرگ ویژگیهای عمومییک نمودار میتواند تنظیم شود:
  :Barنمایش نمودار به صورت میلهای
  :Candlesticksنمایش نمودار به صورت شمعی
  :Lineنمایش نمودار به صورت خطی
  :Chart on foregroundنمایش نمودار در جلو تمامیابزارهای تحلیلی (.)Analytical objects
  :Chart shiftانتقـال نمـودار از مـرز سـمت راسـت پنجـره به نشـانگر انتقال (نشـانگر ،مثلث
خاکستری رنگی است که بعد از فعالسازی این امکان در قسمت باالی سمت راست مشاهده
خواهید کرد).
  :Chart auto scrollفعـال یـا غیرفعالسـازی انتقـال نمـودار به صـورت خودکار .بعـد از اینکه
میلههای جدید رسم میشود .اگر این امکان فعال باشد میلههای جدید نمایش داده میشود.
  :Scaleتغییـر مقیاس نمودار ،با کلیک و درگ مـاوس روی نمودار قیمت نیز میتوانید مقیاس را
تغییر دهید.
  :Scale fix one to oneثابـت کـردن مقیـاس نمودار به صورت «یک به یک»( .سـایز یک  Pipیا
یک ریال ،روی محور عمودی مساوی فاصله دو میله زمانی نمودار خواهد شد ).در این حالت
امکان مقیاس خودکار فعال میشود و اسکرول نیز در سمت راست پنجره ظاهر خواهد شد که
به شما این امکان را میدهد که نمودار را به صورت عمودی انتقال دهید.
  :Scale fixثابـت کـردن مقیاس فعلی نمـودار .بعد از فعال کردن این امـکان ،فیلدهای حداکثر
ثابت شده ( )Fixed maximumو حداقل ثابت شده ( )Fixed minimumنیز فعال میشوند.
  :Scale points per barثابت کردن مقیاس نمودار برحسب نسبت نقاط روی نمودار عمودی به
یک میله .در این حالت نقاط هر نمودار برای تعیین تعداد میلهها فعال میشود.

مفیدتریـدر 5
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این سربرگ حاوی کنترلهایی برای اطالعات مختلف برای نمایش روی یک نمودار است.
  :Show OHLSنمایـش  OHLSنمایش/عـدم نمایـش خط ( OHLSقیمت باز شـدن ،بیشـترین،
کمترین و بسـته شدن) .با فعالسـازی این امکان ،خط اضافهای در قسمت باالی سمت چپ
پنجره نمایش داد خواهد شـد .به غیر از نام نماد و تناوب زمانی نمودار ،آخرین قیمتهای میله
در این قسمت فهرست میشود .این امکان برای نمایش دادههای اندیکاتورها نیز صادق است.
  :Show Bid price lineنمایش/عدم نمایش آخرین سطوح قیمتی خرید (تقاضا) .با فعالسازی
این امکان خط افقی آخرین قیمتهای خرید نشان داده میشود.
  :Show Ask price lineنمایش/عـدم نمایـش آخریـن سـطوح قیمتـی فـروش (عرضـه) .بـا
فعالسـازی ایـن امکان خـط افقی آخرین قیمتهـای فروش نشـان داده میشـود .الزم به ذکر
اسـت که تمامینمودارها براساس قیمتهای خرید ( )bidرسم میشوند با این حال برای اتخاد
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موقعیت معامالتی ،قیمتهای فروش ( )askمد نظر هستند که هیچگاه نشان داده نمیشوند .با
فعالسازی این امکان میتوانید این قیمتها را ببینید.
 :Show last price lineنمایش/عدم نمایش آخرین قیمت معامله
 :Show period separatorsنمایش/عـدم نمایـش جداکننـده دوره زمانـی .نمایـش خطهـای
عمـودی بـرای نشـان دادن دورههـای زمانی بزرگتـر .برای مثال ،خطـوط جداکننـده روزانه برای
نمودارهای یک دقیقه تا یکسـاعته ،و خطوط جداکننده هفتگی برای نمودارهای چهارسـاعته و
خطوط جداکننده ماهانه برای نمودار یک روزه رسم میشود.
 :Show gridنمایش/عدم نمایش گرید.
 :Show tick volumesنمایش/عدم نمایش تعداد معامالت در قسمت زیرین نمودار.
 :Show real volumesنمایش/عدم نمایش حجم معامالت برای سهام
 :Show object descriptionsتوضیحات ابزار رسم
 :Show trade levelsنمایش/عدم نمایش سـطوح قیمت سـفارشها بـرای موقعیتهای باز و
سفارشهای شرطی و همچنین نقاط توقف ضرر و برداشت سود.
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 :Schemeانتخاب طرح از قبل تعریف شـده .چهار طرح به طور پیش فرض در سیسـتم تعریف
شـدهاند :زرد روی سـیاه ( ،)Yellow on Blackسبز روی سیاه ( )Green on Blackو سیاه روی
سفید ( .)Black on Whiteطرح رنگ انتخابی شما نیز میتواند با استفاده از قالبها ذخیره شود.
 :Backgroundرنگ پس زمینه
 :Foregroundرنگ روی زمینه ،رنگ محورها و رنگ قیمتهای OHLC
 :Gridرنگ گرید
 :Bull candleرنگ بدنه شمعهای صعودی
 :Bear candleرنگ بدنه شمعهای نزولی
 :Line chartرنگ نمودار خطی
 :Volumesرنگ حجمها و سطوح قیمتی موقعیتهای باز
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 :Bid price lineرنگ خط قیمت خرید (تقاضا)
 :Ask price lineرنگ خط قیمت فروش (عرضه)
 :Last price lineخط آخرین قیمت معامله انجام شده
 :Stop levelsرنگ خط قیمت سطوح توقفی (برداشت سود و توقف ضرر)
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نمودارها برای تحلیل تغییرات قیمت بازار و برای تحلیل تکنیکال ،رسم اندیکاتورها ( )indicatorsو
ابزار رسم ( )objectsکاربرد دارند ،مدیریت نمودارها به بخشهای مختلفی تقسیم میشوند:

مدیریت دستورات منوی کلیک راست و منوی نمودار

دسـتورات در ایـن دو منـو تقریبـا مشـابه اسـت( .بـه غیـر از گزینـه «ذخیـره در فرمـت تصویـر
) »)Save As Pictureو «حذف پنجره اندیکاتور ( »)Delete Indicator Windowکه فقط در منوی
کلیک راست وجود دارند ).که در ذیل توضیح داده خواهند شد:
دستـورات
Trading

توضیحـات

بـاز کردن منوی ارسـال سـفارش برای نمـاد جاری :به همـراه تنظیم سـطوح توقفی (stop
 )levelsو سفارشهای شرطی ()pending orders

Depth Of Market

باز کردن پنجره عمق بازار برای نماد نمودار جاری

Indicators List

بازکـردن پنجـره فهرسـت اندیکاتورها بـرای مدیریـت اندیکاتورهایی که روی نمودار رسـم
شدهاند یا باید رسم شوند.

Objects

باز کردن زیرمنوی مدیریت ابزار رسم

Objects List

فهرسـت ابزارهای رسـم ،باز کردن پنجره فهرست ابزار رسم برای مدیریت اشکال رسم شده
روی نمودار

Delete Last

پاک کردن آخرین شکل رسم شده روی نمودار

Delete All Selected

پاک کردن تمام اشکال انتخاب شده روی نمودار

Delete All Arrows

پاک کردم تمامیابزارهای رسمیکه در گروه عالئمها ( )Arrowsقرار دارند

Delete All

پاک کردن تمامیابزار رسم شده روی نمودار

Unselect All

رفع انتخاب از تمامیابزارهای رسم

Unselect

رفع انتخاب از روی ابزار رسم
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توضیحـات

دستـورات
Undo Delete

خنثی کردن آخرین حذف و بازگشت به حالت قبلی ()undo

Experts List

باز کردن پنجره «فهرسـت مشاوران» برای مدیریت مشـاوران خبرهای ( )EAکه روی نمودار
به کار برده شدهاند.

Bar Chart

نشان دادن نمودار به صورت میلهای

Candlesticks

نشان دادن نمودار به صورت شمعی

Line Chart

نشان دادن نمودار به صورت خطی

Periodicity

تناوب زمانی؛ تنظیم تناوب زمانی نمودار با استفاده از زیرمنوی باز شده

Templates

مدیریت قالب نمودار

Refresh

بهروز رسانی نمودار

Grid

نمایش خطوط شبکه ای پشت نمودار (یا گرید)

Auto Scroll

فعال یا غیرفعالسازی اسکرول خودکار

Chart Shift

فعال یا غیرفعالسازی انتقال نمودار

Volumes

نشان دادن /عدم نمایش حجم معامالت برای نماد سهام

Tick Volumes

نشان دادن/عدم نمایش حجم سفارشهای عرضه و تقاضا (برای بازار سهام طراحی نشده
است).

Zoom In

بزرگنمایی

Zoom Out

کوچکنمایی

Delete Indicators
Window

پاک کردن زیر-پنجره یک اندیکاتور ،این دستور تنها وقتی در منوی کلیک راست وجود دارد
که اندیکاتور باز است.

Step by Step

انتقال نمودار به اندازه یک میله هنگام اسکرول

Save As Picture

ذخیره در فرمت تصویر در فرمتهای *.gif ،*.bmpو *.psd

مدیریت نمودار با نشانگر ماوس


مفیدتریـدر 5

برای اسـکرول نمودار به سـمت راسـت یا چپ ،روی یک نقطه نمودار کلیک چـپ کرده ،آن را
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نگهدارید و ماوس را به سمت چپ یا راست منتقل کنید.
بـرای تغییـر مقیاس عمودی ،روی یک نقطـه محور عمودی کلیک چپ کنیـد ،آنرا نگهدارید و
ماوس را به باال یا پایین انتقال دهید .برای بازگشت به حالت اولیه روی محور عمودی دبل کلیک
کنید.
برای تغییر مقیاس افقی ،مشابه باال عمل کنید.
برای فراخوانی منوی راسـت کلیک روی نقطه دلخواه خود در نمودار قرار گرفته و راسـت کلیک
کنید.
برای فراخوانی پنجره تنظیمات هر اندیکاتور یا ابزار رسم ،روی آن دبل کلیک کنید.
برای فراخوانی منوی کلیک راست هر ابزار رسم یا اندیکاتور ،روی آن راست کلیک کنید.
برای انتخاب هر ابزار رسم روی آن دبل کلیک کنید.
برای جابجایی هر ابزار رسم ،آنرا انتخاب کرده و با کلیک و درگ ( )Click & Dragشکل را انتقال
دهید.
برای رسم خطوط موازی ،خطی که قب ً
ال رسم کردهاید را انتخاب کنید ،کلید کنترل را نگهدارید و با
کلیک چپ روی آن کلیک-درگ کنید ،خط جدیدی موازی با خط قبلی قابل رسم است ،موس
را به جای مورد نظر انتقال داده و کلیک چپ را رها کنید تا خط جدید رسم شود.
برای فعال سازی حالت  Crosshairروی نمودار کلیک وسط کنید.

مدیریت نمودار با استفاده از صفحه کلید ((Keyboard









 :Homeانتقال نمودار تا اولین میله رسم شده
 :Endانتقال نمودار تا آخرین میله رسم شده
 :Page Upانتقال نمودار به اندازه یک صفحه به سمت جلو
 :Page Downانتقال نمودار به اندازه یک صفحه به سمت عقب
 :Ctrl+Iفراخوانی پنجره فهرست اندیکاتورها
 :Ctrl+Bفراخوانی پنجره فهرست ابزار رسم
 :Alt+1نشان دادن نمودار به صورت میلهای
 :Alt+2نشان دادن نمودار به صورت شمعی
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 :Alt+3نشان دادن نمودار به صورت خطی
 :Ctrl+Gنمایش/عدمنمایش گرید
« :» +بزرگنمایی
« :»-کوچکنمایی
 :F12انتقال نمودار به اندازه یک میله هنگام اسکرول
 :F8فراخوانی پنجره ویژگیهای نمودار
 :Backspaceحذف آخرین ابزار رسم افزوده شده
 :Deleteحذف ابزار رسم انتخاب شده
 :Ctrl+Zلغو آخرین حذف ()Undo
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نمودار میتواند در حالت سـیاه و سـفید یا رنگی چاپ شود .برای چاپ رنگی ،در قسمت تنظیمات
سامانه مشتری ( )Optionsباید گزینه «چاپ رنگی» ( )Color printفعال باشد.
برای تنظیم چاپگر ،گزینه « »Print Setupرا از منوی فایل ( )Fileانتخاب کنید .برای اطمینان

از اینکه تمامی اجزای مدنظر شما در چاپ هستند ،دستور پیشنمایش چاپ () Print Preview
را از همان منو انتخاب کنید .چاپ با دستور  Printدر این منو یا با کلیدهای میانبر « »Ctrl+Pانجام
میشود.
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5ـ .6حذف و بازیابی نمودار

برای حذف نمودار ،از منوی  ،Fileگزینه  closeرانتخاب کنید یا کلیدهای میانبر  Ctrl+F4را فشـار
دهید.
اگـر گزینـه «ذخیره کردن نمودارهـای ذخیـره شـده» ( )Save deleted charts to reopenدر

صفحه تنظیمات ( )Optionsفعال باشد ،نمودارها قابلیت بازیابی را خواهند داشت و اضافه بر این
قالبهای این نمودار نیز قابلیت ذخیره شدن و استفاده در آینده را دارند.

برای بازیابی نمودار حذف شده ،از منوی فایل گزینه «بازکردن حذف شده» ()Open Deleted

را انتخاب کنید و نمادی را از لیست کلیک کنید.

به طور کلی تا  100نمودار حذف شده در این نرمافزار قابلیت بازیابی دارند.

مفیدتریـدر 5
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 .6_6_1قالبهـا

قالب ( )Templateمجموعه ای از پارامترهای پنجره نمودار است که میتواند برای دیگر نمودارها نیز
اعمال شود .در یک قالب ،این اجزا میتوانند ذخیره شوند:
 نوع و رنگ نمودار
 طرح رنگها
 مقیاس نمودار
 وضعیت نمایش قیمتهای OHLC
 مشاوران خبره ( )EAبه کارگرفته شده و پارامترهای آنها
 اندیکاتورهای تکنیکال و سفارشی و تنظیمات آنها
 ابزار رسم
 جداکننده دوره زمانی

وقتی یک قالب برای یک نمودار اعمال میشـود ،تنظیمات ذخیره شـده در قالب برای آن نماد نیز در
نظـر گرفته میشـود .برای مثال میتوانید قالبی را ایجاد کنیـد و در آن اندیکاتورهای  MACD ،RSIو
 Moving Averageرا رسم کنید و آنگاه از این  Moving Averageبرای نمودارهای دیگر نیز استفاده
کنید.
دارد:




چند قالب از پیش تعریف شـده روی «مفیدتریدر »5در مسیر « »/Profiles/Templatesوجود

 :default.tplبه طور پیش فرض برای تمامینمودارها اعمال میشود.
 :tester.tplبرای مشاهده نمودار وقتی نتایج آزمونگر نشان داده میشود.
 :debug.tplبـرای مشـاهده نمـودار وقتـی که مشـغول رفع اشـکال برنامـه امکیـوال 5از برنامه
 MetaEditorباشید ،برای ایجاد یک قالب  ،نمودار را در فرمت دلخواه خود قرار دهید و آنرا با نام
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مورد نظر خود ذخیره کنید.

انجام تغییرات با قالبها ((Template

دسـتور قالب را از منوی نمودارها ( )Chartsاجرا کنید یا از منوی راسـت کلیک روی نمودار ،دستور
 Templateرا انتخاب کنید یا کلید را از نوار ابزار اسـتاندار ( )Standardکلیک کنید .دسـتورات
زیر در دسترس خواهند بود:
اجــزا

منوی Template

ایجاد :برای ایجاد یک قالب جدید ،گزینه « » Save templateباید اجرا شود .لذا تنظیمات
چارت جاری در قالب جدید ذخیره میشود.
اعمـال کردن :برای اعمال یک قالـب روی یک نمودار ،دسـتور « »Load template...را اجرا
کنید و از پنجره باز شده فایل مورد نظر را انتخاب کنید.
ویرایـش :بـرای ویرایش یک قالب نیز گزینه « »Save templateرا کلیک کنید اما در پنجره باز
شده آن را روی فایل قالب جاری  overwriteکنید.
حذف :دستور « »Remove templateاز منوی نمودارها ( )Chartsیا از منوی راست کلیک
نمودار را اجرا کنید.

 .6_6_2پروفایل ((Profiles

پروفایلها ،چیدمان حالتهای نمایش و تنظیمات کار با گروهی از نمودارها هستند .در یک پروفایل
این اجزا ذخیره میشوند:
 نمودارهایی که باز هستند
 موقعیت و اندازه این نمودارها
 قالبهایی که روی هر نمودار اعمال شده است

هنگامیکـه یـک پروفایل باز میشـود ،هر نمودار با تنظیمات خودش دقیقـ ًا در همان مکانی که قب ً
ال
در آنجـا قرار گرفته بود باز میشـود .تمامیتغییرات در پنجرههای نمودارهـای باز ،در پروفایل ذخیره
میشود.

فهرست تمامینمودارهای پروفایل جاری در منوی پنجرهها ( )Windowنمایش داده میشود.

بعـد از نصـب نرمافـزار پروفایل  DEFAULTایجاد میشـود و همـه کاربران از آن به طـور پیش فرض
مفیدتریـدر 5
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استفاده میکنند .نام پروفایل جاری در نوار وضعیت ( )Status barذیل پنجره نرمافزار درج میشود.

مدیریت پروفایلها

برای مدیریت پروفایل ،دستور  Profilesرا از منوی فایل ( )Fileاجرا کنید ،یا روی دکمه از نوار ابزار
اسـتاندارد ( )Standardکلیک کنید یا روی نام پروفایل در نوار وضعیت ( )status barکلیک کنید.
دستورات ذیل قابل اجرا خواهند بود:
دستورات منوی Profiles
منوی Template

اجــزا

 :Nextاستفاده از پروفایل بعدی ذخیره شده در سیستم( .یا کلید میانبر )Ctrl+F5
 :Previousاستفاده از پروفایل قبلی ذخیره شده در سیستم( .یا کلید میانبر )Shift+F5
 Save Asذخیره پروفایل جاری با نام دیگر
 Removeحذف پروفایل جاری
قیمت زیرین این منو حاوی فهرسـت پروفایلهای موجود در سیسـتم اسـت .برای به کار بردن
آنان روی آنها کلیک کنید.
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