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مه 
ّ
 : مقد

 سالم؛ 

 براساس یک الگو و  فرصت  کهچندسال پیش، به من پیشنهادشد که برای بازار فارکس، روبان  بسازم  
ً
های معامالن  را رصفا

 یک اندیکاتور، پیشنهاددهد. 

قّیتافزارهانی که برای تحلیل آن ساخته ( آشنانی کامل داشتم و بخاطر نرم TSEبا بازار بورس کشوری ) 
ّ
های زیادی  بودم، موف

ی قواعد حاکم بر از فارِکس نداشتم. بنابراین از یکسو، سع د  بودم ویل هیچ اّطالیعکردهکسب ی آ  ر فراگیر کردم  الملل و بزرگ  ن بازار بتر

ای و ی کار حرفه دهه سابقه آشناشدم. هرچند سه   MetaTrader5بر پلتفورِم  مبتتی   MQL5نوییِس  و ازسوی دیگر، با محیط برنامه 

 داشتم اّما خیل زود متوّجه برنامه 
ّ

 با  ++C  نوییِس زبان برنامه   با   MQL5های فراواِن  رغم شباهت شدم که عل نوییس درسطح مل
ً
، عمال

 روبات کم فهمیدم که روبات محیط متفاوت و بسیار شکننده و قونی روبرو هستم. کم 
ً
هانی که با زبان  های فّعال در  این بازار، خصوصا

قوِی  برنامه  قدرتمنِد    MQL5نوییِس  و  ده  پلتفورم گسی  سیسیمکاریم   MetaTrader5برروی  درواقع  و    Realtimeهای  تمکنند، 

  Serverافزاری، دریافت دیرهنگام پاسخ از  حّسایس هستند که بخاطر وجوِد تهدیدهای سیستیم و محییط، همچون ایراداِت سخت 

ه، با آسیب   با کارآنی باال و فّعالّیِت ن  پذیری و غیر
در  بارها    پایان بودم. های زیادی مواجه هستند. این درحایل بود که در تدارک روبان 

ها هم به همان  شده در هواپیماهای بوئینگ مقایسه کردم. ازنظر من، این روبات تعبّیه  Realtimeهای  ها را سیستم ذهنم، این روبات 

 اندازه، مهّم هستند. 

 یّط چندسال کار شبانه 
ً
ق به ساخت روباِت  نهایتا

ّ
شدم.    SM01Forexروزی و بعد از ساخت چند روباِت مستقّل، موف

َبر روبات« یم مجموعه   بلکه  ، ، یک روبات نیستSM01Forexدرواقع  
َ
َبر روبات، ازنظر    باشد. ای از چند روبات یا یک »ا

َ
هرچند این ا

ر و اندیشه 
ّ
ی حاکم قدرِت عملّیان  و انجاِم مستقّل معامالت، از اهمّیِت زیادی برخوردار است لیکن اهمّیِت واقِع آن، بابِت نوع تفک

 انتقاِل  بر اصوِل طّرایح آن اس
ً
ح عملکرد روبات و راهنمای کاربردِی آن، عمال ت. درواقع هدف اصل از تدوین یک کتاب جهت شر

 مفاهیم ِبکر و جدیدی است که یّط این چندسال، ایجادشد. 

ت، عالوه 
ّ
دهای برنامه بر مطالعه در این مد

ُ
عامل    ، با اساتید، مدیراِن مختلف از منابع    گوناگوننوییس  ی کتب، مقاالت و ک

کت  ی با چند کارگزار  آوردم. به کردم و اّطالعات زیادی بدست صحبت   ،ها و حت ّ افراد ورشکستهبریحی شر صورت آزماییسر و واقع نیر

ی  ری و قطع در  اینکه تجربهبهه الملل کارکردم. باتوّج بتر
ّ
روبات    ،بودم، از همان ابتدا دست آورده به   کشوری  بازار بورِس یک  ی خوب، مؤث

ی ریزی نمودم که عالوهای برنامه گونهرا به  ی تحلیل کرده و پیشنهاِد معامله بدهد. بدینسان    TSEبورِس  الملل فارِکس، در بازار  بر بازار بتر نیر

 عمل
ً
مکرد روبات را با نمونهتوانستم مکّررا ی  خودم بااستفاده از مکانیر

ً
ف  که قبال

ّ
بودم، مقایسه  نمودههای دیگر استخراجهای واقع و موف

 یابم. و ارزیان  نموده، به نتایج بسیار ارزشمندی دست 

ی   یا کشوری دارد. بنابالملل فارکس، تفاوتاّما بازار بزرِگ بتر
ّ

فتههای زیادی با یک بازار بورس محل ای که  راین، قواعد پیشر

 در فارکس وجوددارد را  به روبات، افزودم. عجیب اینجابود که با افزایش سازوکارهای مربوط 
ً
به تحلیل در فارکس، عملکرِد روبات  رصفا

ت و قابلّیِت اطمیناِن پیشنهادهای آن، بیش 
ّ
ی داشت و دق ی افزایش چشمگیر  . ازپیش افزایش یافت در بازار بورس کشوری نیر

ی  ِی مختّص  جا ختم نشد زیرا محدودّیت داستان به همتر ایط و تنگناهای سایی  های موجود در یک بازار بورِس کشوری، با شر

داده خود، موجب  دهای روبات، تغییر
ُ
 ک
ً
ان    : تر کارکند. عجیب اینجابود شود تا دچار وقفه نشده و بهینهشد که مکّررا  برای    تغییر

ً
که رصفا

  رفِع مشکالِت سیستیِم 
ّ

ی ، تأثیر شگرفی برروی بازده بود شده انجام  یک بازار محل ِ روبات در بازار بتر
الملل فارکس گذاشت.  ی عملّیان 

ِی یک بازار بورس منطقه و سیستم  Serverدرواقع بریحی از مشکالن  که در   ذرا و پنهان، در  ل گشکداد، به یمای خود را نشان های سایی 

Server  اِت کارگزار ی ی ی و تجهیر ی الملل های بتر اِت قوی نیر ی نت  یا تجهیر  آید. یم چشمتر، کمی  به وجوددارد اّما بخاطر شعِت ارتباطاِت اینی 
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

یّ در بازار فارکس، تکنیکی مهّم دیگری را آموختم: تکنیکاینجابود که نکته ها و ابزاری هستند که در ها و ابزارهای مطمت 

ه و توانانی 
 باشند.  کردههای متفاوت، کارآنی خود را اثبات چند بازار مشابه، با گسی 

، اقتصاد جهانی مرز سیایِس کشورها، نقشه   : ی جغرافی

ی جهان سّوم و جهان اّول وجوددارد. درواقع  داد که تأثیر متقابل و سازنده من نشان ه  این پروژه ب ای در تبادل اّطالعات بتر

بود، درصورتیکه فقط یکسویه و  کردهسّویم را به کشورهای جهان اّول، تبدیل ی جهان  هانی که روزی کشورهای درحال توسعه تکنیک

قکند، یک روندِ روبه جلو عمل 
ّ
اّما دریافتم که اگر همان تکنیکای را همچنان درپیش مرحله و  معمویل     موف های  رو خواهندداشت 

یم، باتوّجه به تجربهه اصطالح جهان سّویم بدر کشورهای درحال توسعه و به   ،یافته را دوبارهتوسعه  اینبار  ای که کسبکارگیر کردم، 

ی شبیهها خواهیم بود. به ی همان تکنیکشاهد افزایش شعت در توسعه  ی م شتابدهنده یا افزایش بازده، چیر ی به  عبارت دیگر، یک مکانیر

ِم افزایش بازده در  ی ِ مکانیر وگاه  سیکل ترکیت   دهد. یمُرخ وسایل نقلّیه و هواپیما،  یا توربوشارژ در موتورهای های تولید برق نیر

ی جهان سّوم و جهان اّول را دیدم و دریافتم که مرزهای سیایس،  ی طاقت درطول این پروژه  فرسا، بارها تأثیر متقابل همکاری بتر

اقتصاد، سال های جغرافّیانی و کتابفقط برروی نقشه  به  های دریس وجوددارند. دنیای تکنولوژی و  این مرزها  هاست که محدود 

 کنند. روز، بیشی  این مرزها را نامرن  یم نیستند و روزبه 

فت در جهان سّوم   : پیشر

 و  زمان امکان کار برروی نمادهای فارکس را به پذیری روبات با کارگزارانی که همبرای تطبیق 
ّ

همراه نمادهای بازار بورس محل

ّیان خود قراریمکشوری، دراختیار   ی برریس دهند مشی  ها و بازار بورس  نمایم. حت ّ به کارگزاری ، مجبورشدم که چند کارگزاری دیگر را نیر

 خوب فّعالّیت یم GCCهمکاری خلیج فارس ) کشورهای شورای  
ً
ق اروپا که نسبتا ی نگاه انداختم. کارگزارانی در کشورهای شر کردند  ( نیر

ب بریحی گفتگوکردم.  با  دورنداشتم.  ازنظر  ی  نیر داشتند  من  در کشور  رسیم  غیر نمایندگاِن  ویل    ه و  برخوردکردم  ی  نیر دیگری  مشکالت 

ف 
ّ
آن شهر، یک    ؟بود  لندن )پایتخت انگلیس( آمده َشِ   پایان رسید، چه بر که جنگ جهانی دّوم به خود اندیشیدم: هنگایم   نشدم. با متوق

فت  اکنون، آنچنان پیشر از مراکز اصل منطقه کردهمخروبه بود ویل  د پرسیدم: چه  شود. از خو یمای فارکس محسوب است که یک 

 همه شمایه داران و  سهام   ،بود نمانده از آنها باف    ی خایکهانی که دیگر جز تّپهداراِن کارخانه شد که سهام دیدگاه باعث 
ً
ی  دارانی که تقریبا

ی را بازسازی کنند و امروز به همه   ،شعتبودند، فقط چندسال بعد، توانستند به دادهداران  خود را ازدست  جهان اّویل، پیشتاز  عنوان  چیر

دید، امروز، همچون  یا حت ّ توکیو )پایتخِت ژاپن( که بیشی  از سایر کشورها، در جنگ جهانی دّوم، خسارت   ؟ ی اقتصاد باشند عرصه 

فتهیمعمل  ،عنوان یک مرکز اصِل دیگر بازار فارکس لندن، به   است. شده کند و اینگونه پیشر

اییط به  گرفتند که اینک، ای را پیش اّما شیوه  د شتن راتب بدتر از کشورهای جهان سّویِم کنونی داماین کشورها در آن زمان، شر

قّیت درپیِش رو دارند. حقیقت اینجاست که کشورهای جهان سّوم، به دو گروه تقسیم
ّ
شوند: یمگروه از کشورهای جهان سّوم، با موف

ی آنها در کشورهای درحال توسعهمانده«. فرهنگ عمویِم »کشورهای درحال توسعه« و »کشورهای عقب  ی  به   ،  مردم و حاکمتر
ّ
حد

فت  ، وجود ضعف و توسعه کردهپیشر
ً
 را در ساختار اقتصادی کشور خود درک است که اّوال

 
،    و   اند و صادقانه پذیرفته   کردهنیافتک

ً
ثانّیا

، ارادهآنچنان افزایش   ، آگاه عمویم ی  کشو کردهیافته که مردم و حاکمتر
ً
های اقتصادی،  ویژه زیرساخت ر را در ابعاد مختلف، به اند تا عمال

ی شبیه توسعه  ی درست بعداز جنگ جهانی دّوم در کشورهای ژاپن و انگلیس وجودداشت. بریحی از این کشورها،  که  به دیدگاه  دهند. چیر

ی صورت اصویل دست به ایجاد رگوالتوری با نگاه دقیق به معیارهای جهانی اقتصاد، به  ها  اند و دولت ی ارز نموده در حوزهالملل های بتر

ی  ی تضمتر ی نیر ای های بتر از کشورهای جهان سّویم، کشورهانی هستند که  کردهرا ارائه   ا هالتوری و اد رگجالملل را برای  اّما گروه دّوم  اند. 

 شاخص یم مانده، محسوب همچنان عقب 
ً
ی این  مویم و اراده شود. آگاه ع نیمی واقع در آنها، دیده های توسعه شوند و عمال ی حاکمتر

 است. نیافتهدالیل مختلف، افزایشگروه، هنوز به
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 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

روی سخنم به آنهانی است که دارای استعداد خدادادی و    . شناسد اقتصاد و تکنولوژی، مرز نیم   : دریافتم که  ، در این پروژه

 هردلیل در کشورهای جها ی کافی هستند اّما به دیدگاه کارشنایس و توان و اراده
 
 آنهانی که در گروه دوّ یمن سّویم زندگ

ً
م  کنند. خصوصا

ی است: توصّیهاز این کشورها هستند.    ی من به آنان، چنتر

کنید و هرکدام، خود را یک کشور  موجود، استفاده  ترین امکاناِت کنید، از کوچک برای اینکه تهدیدها را به فرصت تبدیل 

ِ  ء، به ی اقتصاد، سودآورِی هر جز کنید. در عرصه فرض 
 بازارهای جهانی

ً
ِ افزایش سوِد کّل جهان است. بازارهای بورس، خصوصا

معتی

 به به  . توان در آنجا، رقابت مفید داشت آن و فارکس، بازارهانی هستند که یم 
ً
رکردِن  عبارت دیگر، سودکردن در این بازارها، الزاما ِ رصی

معتی

ی بشود.  که به فرد یم ت  منفعبر تواند عالوه ی خوب یم دیگری نیست بلکه یک معامله   رساند، باعث افزایش درآمد عمویم نیر

 یک کشور، ایجادیم 
ّ

ِ مل
ی  ارز، کاال نیست بلکه ارزیسر است که بخاطر تولید خالص صنعت  شود. افزایش و کاهش آن نیر

ی  های مختلف بشود. پس معامله تواند موجب افزایش درآمد و گشایش اقتصادی در حوزه یم   ،صورت  دو   هر   است و در صورِت نست  به

ها، اندیکاتورها، اسیالتورها و الگوها، ابزاری برای کشف این  به فرد و به کّل بازار سودی برساند. شاخصای است که  خوب، معامله 

ها در اند اّما واقعّیت این است که این شاخص گاه تحلیل خاّّص پیداکرده روابط هستند. هرچند این ابزار در بازار جهانی و فارکس، جای

 کارآنی باالنی دارند. فقط کافی 
ی  نیر

ّ
ی و محدودّیت است که روند طبیِع بازار را فارغ از دستورالعمل بازارهای محل ،  ها و قوانتر

ّ
های محل

 محدودّیِت در سقف و کِف افزایش
ً
طبیع    دراختیارشان قراردهید. مثال ، یک موضوع غیر

ّ
یا کاهش قیمِت نمادها در بازار بورس محل

 وضع 
ّ

ی محل ر از سهام شناور یم است. تفاوِت قیمت شده برای بازار است که بخاطر قوانتر
ّ
ی عامل  های نهانی و پایانی که متأث باشد نیر

  برای یک برداشت اختصاّص
ّ

 شوند. بر رونِد طبیع، درنظرگرفته های تکنیکال مبتتی باشد که نباید در ارزیان  از قیمِت سهام یم   و محل

 یم   ، ماندهبه مردیم که در جهان سّوم، بویژه در گروه دّوم، یعتی کشورهای عقب 
 
تصّورنکنید بخاطر    : گویم کهکنند یمزندگ

بلکه بدان   بازار، کاری از دست کیس ساخته نیست  ثابت برای  ی   فقدان قوانتر
یا حت ّ ی  این ن  نظیم در قوانتر تمام  ها و نظیم نید که 

 بازار این کشورها را در ناپایداری نگاه 
ً
کارشنایس که مکّررا ی  شوند. با مطالعه یماست، درواقع، یک نظم محسوبداشتهتصمیماِت غیر

 زمانی های بزرگ فریمتایم 
 

 وید. شواقف  «،هانظیم نظِم ن  » توانید در کشور خودتان به این ، یم تر یا دیدگاه پیوستک

 « بخِش  توضیح: رونِد طبیع در  این کتاب،  از  بر  یم داده«  تأثیر شگرفی  فته، چه  پیشر اِت  ی تجهیر و  امکانات   ِ
ی داشت  شود که 

ات، در محدودترین  های این روبات دارد ویل حقیقت این است که من، قبلها و پیشبیتی تحلیل  ی ین تجهیر از تألیِف این کتاب، با کمی 

حت ّ  اییط که  پدیدآوردم. شر را  روبات  این  ممکن،  ایط  تهّیه شر امکان  اعتباری    یک کارت  زیرا به   Visaی  قانونی وجودنداشت  روش 

 یم محدودّیت 
 
زندگ و  آن کار  در  بر کشوری که  ِ خاّّص 

شبانه گردیده کنم، حاکمهای جهانی تمام محدودّیت بود.  با وجوِد  به  روز  ها، 

   ،پژوهش و تحقیق
 

دی را ترتیب هاکردم و آزمایشنوییس ناپذیر، برنامه پرداختم و خستک
ّ
قّیت  ی متعد

ّ
دادم تا به درصد مطلون  از موف

 یافتم. دست 

ایط دشواری، هّمت کنید و تحلیل درست  ارائه  ی شر ،  اگر شما، در چنتر ّیت 
ّ
 انعکاس آن در بازارهای اصل و فرامل

ً
ا
ّ
دهید، مطمئن

 شما، حالت 
ً
زیرا عمال ر خواهدبود 

ّ
مؤث نادر و کمبسیار  را های  اید که در کشورهای  نموده و مدیرّیت کردهمشاهده   یان  در معامالت 

فته  آید. یمچشمتر به کم  ، پیشر

دهکنم که همعبارت دیگر، به شما پیشنهادیم به  و محدوِد کشور خود و بازار گسی 
ّ

، فّعالّیت زمان در بازار محل کنید  ی جهانی

ءیابند. یادمان باشد که منافع ما، منافِع همگان است و منفعِت عمویم،  فرِد شما، ارتقا بااستفاده از تجربّیاِت منحرصبه   ،تا هردو بازار 

: سود بیشی  برای خودمان   . یعتی بازاری بهی  و بازهم یعتی

 سعدی، شاعر مشهوری است که چند قرن پیش گفت: 

 که در آفرینش زی یک گوهرند       یکدیگرند آدم زی یک بنن 

Human beings are members of a whole  since in their creation they are of one essence . 
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 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : انتقال تجربّیات یا افزایش دانش

فِت پروژه، نتایج تحلیلهم  : ها را در دو سایت، دراختیار عموم قراردادمزمان با پیشر

https://www.mql5.com/en/users/heartrefine/blog 
https://www.linkedin.com/in/saed-modarresi-37072933/detail/recent-activity/posts 

ی دست ی جالت  به نتیجه   در پایتر
ه، چشمانم را به  ترین سطوح، عالوه آوردم: بازخورد مردم و افکار آنان، حت ّ ی بر افزایش انگیر

تماس افق  بازکرد.  جدیدی  ایمیل های  شدند.  زیادتر  شبکه ها  در  تلها، گفتگوها  مذاکراِت  و  مراجعات حضوری  اجتمایع،  فتی  های 

ینقات جهان، آشناشوم. برای اینکه خطاهای فکری و تصمیم های دیگران، در اقص شد تا با انتظارات و دیدگاه باعث  های اشتباه  گیر

ی به دانش من افزوده آنان را اصالح  ی  هربار، چیر
ً
کنم اّما تقریبا شد.  کنم، بارها مجبورشدم تا مفاهیم و روابِط موضویع را برایشان تفسیر

ی به بریحی ن تجاری و محدودشده گر، بااستفاده از امکانات محدود خود، نسخهعنوان آزمایش یر  زیر فشار  های غیر
ً
ی روبات را مستمّرا

های متفاوت  های مختلف و شعت این ترتیب، توانستم عملکرد روبات را روی دستگاه دادند. به قرارداده و نتایج آن را دراختیارم قراریم

ن صال به اینی 
ّ
 کنم. ت، آزمایش در ات

یابند.  های جدید، به ذهن من راه شد که انبوه ایده یم شد که اشکاالِت کار را دریابم بلکه موجبیمتنها باعث ها، نه فکری این هم 

ات دیگر، به سان، یک آدم معمویل، با امکانات بسیار کم، توانست از ذهن بدین  ی ده، استفادهها و تجهیر  کند. صورِت گسی 

تبادل   به این  تجربه اّطالعات،  و  آگاه  سطح  به  ی  نیر آنها  زیرا  شد  تمام  ی  نیر آنها  بورس،  نفع  بازار  تحلیل  در  ی  بیشی  ی 

ما گفتهدست 
َ
 اند: یافتند. ُحک

ن را همگان دانند. همه  چی 

ه  ی ی راستا یم انگیر  درهمتر
ً
ی دقیقا ها حاصل سال ی این کتاب، به  باشد. اینک شما هم با مطالعه ی تدوین و انتشار این کتاب نیر

انسان  و کوشش  دست تالش  متفاوت  دیدگاه  با  دیگر،  ایده یمهای  پدیدیم یابید.  ذهنتان  در  جدیدی  ی  های  بهی  معامالت  و  آید 

ی بازخواهدگشت. خواهیدداد. بازار، با معامالت تکانجام   سود آن، به من نیر
ً
ی خواهدیافت و متقابال  تِک شما، رونق بیشی 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعد مدّریس 

16/09/1399 

https://www.mql5.com/en/users/heartrefine/blog
https://www.linkedin.com/in/saed-modarresi-37072933/detail/recent-activity/posts
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 کاربرد: 

طّرایح مختلف  حاالت  برای  روبات  به شده این  یم گونهاست  اندیکاتور ای که  سیگنال  از  اسیالتورها،تواند  لگو   ها، 
ُ
های  ا

اختصاِّص  به   ،مختلف محاسباِت  ِ »همراه 
زمانی استفادهصورت همبه   ، چندوجه«ابعاد  اقدام زمان،  ثبِت سفارشکرده،  دو   ،به  با 

 د. ایدرانتظار« نمسفارش « و » سفارش فوری ی »شیوه

یّ افزاییسر   ، استفاده از این ابزار، روبات خاطر ب  مطمت 
ً
(  Range)   ( و ِرنجTrend)   کاهیسر   یا   قابلّیت شناسانی َرَوندهای نسبتا

ِت اینکه تالش   باشد. را دارایم 
ّ
یّ دست شدهعل  به معامالِت مطمت 

ً
بزند، این است که: سود حاصل از معامالت،  است که روبات، رصفا

 موجِب افزایش  
ً
ی با مشاهده  Equityو    Balanceعمال ی  شده، بخش »مدیرّیِت مایل« نیر ی افزایش موجودی، مجّوز معامالِت بزرگی 

ی یم کم، سود و زیان ح را به روبات داده، کم  ت و  اصل از معامالت، بسیار بسیار سنگتر
ّ
شود. بدیه است که در معامالِت بزرگ، دق

ِ نزدیک 
ی دارد و هرگونه سهل پیشبیتی ان به واقعّیت، اهمّیِت بیشی  ر جی  ی دلیل، این  خواهدداشت. به دنبال ناپذیری به انگاری، رصی همتر

ت 
ّ
ایط و نمادها بودهروبات، مد  کند. ای را پیشنهادیم ندرت معامله و به  ها درحال برریِس تمام شر

 

 مراحل تحلیل و عملّیات: 

مراحل  از   
ّ

نمای کل زیر  نمودار  سفارش،    در  ثبت  و  معامله  موقعّیِت  ین  بهی  برای کشف  روبات  عملّیان   و  تحلیل 

 شود: یممشاهده 

 

 ی مقدارده اّولّیه: مرحله 

 از نمادهای تعریف اّولّیه و  ، برداشت  «Initialization» ی  مرحله در  
ّ

ایِط    Serverشده در  کل و    Client  ،Terminalو شر

Server  ف یمصورت
ّ
 شود. یمپذیرد. در این مرحله درصورت وجود ایراد یا مشکل، با نمایش توضییح، روبات متوق

وع این مرحله، فقط یک   درابتدای شر
ً
 شود. یمکاِر روبات انجام بهبار، آنهم رصفا
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

کردن: مرحله   ی فیلی 

انتخاب « Filtering»ی  در مرحله  براساس  پیش ،  )یا  ی کّل  های کاربر  بتر از  ایط متناسب،  نمادهای دارای شر  
ً
فرض(، رصفا

 شوند. یمانتخاب  Serverنمادهای موجود در 

وع این مرحله، فقط یک   درابتدای شر
ً
 شود. یمکاِر روبات انجام بهبار، آنهم رصفا

ِ مرحله 
ی  ِفِریم: تایم   ی تعیتر

ین، فّعال ، باتوّجه «Timeframe analyzing» ی  در مرحله  ایِط بازار در این لحظه، بهی  ها فریم ترین تایمترین و پربازدهبه شر

 شوند. یمی کار انتخاب برای ادامه 

 تکراریم 
ً
 شود. این مرحله، درطول فّعالّیِت روبات، دائما

 گری: ی غربال مرحله 

انه نمادها براساس معیارهای سخت ،  «Screening»   مهّم   یدر مرحله  شوند. اهمّیت این مرحله  یمی سیستیم، غربال گیر

ف  یم ای دارند را از فهرست برریس خارج به آن است روبات نمادهانی که ایراداِت اّطالعان  و داده 
ّ
کند زیرا اینگونه نمادها موجب توق

ی موارد تطب دائم روبات یم  ی مرحله انجام  یف  دیگرِ گردند. همچنتر ی در همتر ی برای  کنندهپذیرد. این مرحله، فراهم یمسیستیم نیر ی بسی 

 باشد. ی بعد یم مرحله 

 تکراریم 
ً
 شود. این مرحله، درطول فّعالّیِت روبات، دائما

 بندی: ی رتبه مرحله 

ی « Rating»ی  در مرحله  ببندی و  فرض(، رتبه شده توّسط کاربر )یا پیش ، نمادها براساس معیارهای تعیتر
ّ
شوند. زیرا  یم   مرت

ی دارند، پرداخته  شود. برای افزایش بازده، درهنگام برریس نمادها، باید ابتدا به مواردی که اولوّیِت بیشی 

 تکراریم 
ً
 شود. این مرحله، درطول فّعالّیِت روبات، دائما

  MQL5\Filesی  در زیرشاخه   « Ratings Report By SM01Forex.csv» در انتهای این مرحله، فایل متتی با ناِم    نکته: 

 شود. ایجادیم 
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

فته و دست  بااستفاده از  این فایل، قابل استفاده در ابزار کمک برای تحلیل    ابتدا این شکل که اگر  باشد. به یم   Excelهای پیشر

  « Ratings Report By SM01Forex Analyz.xlsx»   فایل ابزارِی   سپس « بازکرده و  Microsoft Excelفزار »اآن را با استفاده از نرم 

د. های ابزاری مهیّم دراختیار کاربر قراریم ، شیت روزرسانی گردد بازشده و به   Excelدر محیط   گیر

 

  ِ
 : Excelابزار تحلیل و کمِک    کوتاه معّرفی

قبل   قسمت  در  قبل دادهتوضیحهمانطور که  باید   
ً
حتما »شد،  فایِل  بازکردِن   Ratings Report By SM01Forex از 

Analyz.xlsx  « فایل ،»Ratings Report By SM01Forex.csvافزار قدرتمنِد » ی نرم « بوسیلهMicrosoft Excelباشد.  « بازشده

 اگر این توایل رعایت 
ً
ی این فایل را    Excelاز اینکه  شود، پسمعموال خواهد. دراین حالت، با  روزرسانی یمی به بازکرد، اجازه بار  برای اّولتر

موافقت به سهام روزرسانی  نمادهای  تحلیل  فایل،  این  اصل  مقایسه کنید. کاربرد  و  محاسبه  و  ارزنده داری  معیارهای  آنان  بو ی  دِن 

 باشند: قرار زیر یم موارد مهّم آن به که  ی چند کاربرگ است  اهم است. این کتاب، دار بهنسبت 
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

به  : Analyz3کاربرگ    نگاه،  یک  به در  را  نمادها  ارزندهشعت  به ترتیِب  نتیجه بودن،  آنها،  همراه  وزنی  محاسباِت  ی 

 دهد. یمنمایش 
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

ی محاسباِت  همراه نتیجهبودن، به ترتیِب ارزنده همراه محاسباِت ریزتر، نمادها را به و به   صورِت تحلیل به   : Analyz2کاربرگ   

فته و حرفه این نماید. به یمداده، امکان تغییر وزن را در هر ستوِن محاسبان  فراهموزنی آنها، نمایش  ای  ترتیب کاربران پیشر

تحلیل یم مت توانند  و  دقیق  بسیار  ایجادنمایند. های  را  کاربرِگ    فاون   در  کاربرگ،  این  در  تغییر    Analyz3هرگونه 

خواهدگذاشت.   تأثیر

 

ِ   : Weighting Chartکاربرگ    های ارزشیان 
گذارِی هر وزن برروی پارامی  به  مربوط   برای تحلیل موردی یک نماد و برریِس تأثیر

 باشد. آن یم 
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 ی جستجوی َرَوند: مرحله 

ی ، نمادها به «Trend Searching» ی  در مرحله  شده، با  ، برریس Ratingی  شده در مرحله ترتیب از باالترین اولوّیِت تعیتر

ل لگوها، کنی 
ُ
امتیازبندی در این بخش، براساس  شوند.  یمشده، امتیازبندی دادهتطبیق   ،ها و ابعاد زمانی کنندهاندیکاتورها، اسیالتورها، ا

 است. روبات برای محاسبه 
ن
ن وزن ی نماد در  به سابقه برای هر اندیکاتور، اسیالتور و الگو،  این محاسبات،    ی وزن در میانگئ 

ن در تایم فریم ای، امتیاز نهانی و قابل مقایسه را  کند و براساس محاسبات بسیار پیچیده یمفریم مربوطه، مراجعه های پیشئ 

 آورد. یمبدست 

 تکراریم 
ً
 شود. این مرحله، درطول فّعالّیِت روبات، دائما

 ی ثبت سفارِش َرَوندی: مرحله 

مرحله  مرحله«Trend Ordering» ی  در  در  نمادی  درصورتیکه  قابل Trend Searching» ی  ،  امتیاز  قبویل « 

ی سفارش یم باشد، ثبت آوردهبدست  ، درانتظار یا هردو گردیده شود. براساس معیارهانی که برای روبات تعیتر ،  است، سفارشات از نوع آنی

ی به Take Profitو   Stop Lostخواهدبود. حدود سود و زیان )  خودکار »مدیرّیِت مایل«با رعایِت   گردند.  صورت خودکار ایجادیم ( نیر

قّیت ثبت 
ّ
ی کاربر، ایجادگردیده، یک  درصورتیکه سفارشات، با موف   ، با جزئّیات  Screenshotشوند، یک چارت جدید جهت پیگیر

ِ تحلیِل به
ترکیت  از    ،ها نام این فایل   گردد. ایجادیم   txt.و    jpg.با پسوندهای    MQL5\Filesی  در زیرشاخه کامل    همراه یک فایل متتی

 زمان پیشنهاد یا ثبت سفارش و ناِم نماد خواهدبود. 
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

یِط انتخاِب نماد برای ثبِت سفارش  ی تایم   ؛استشده آورده   ،در هردو فایل، اّطالعاِت دقیف  از شر های مرجِع   فریمهمچنتر

فته و  «Moving Average»  اندیکاتور   همراهبه   «StdDev Channel»  ابزار   و   Fractalاند. اندیکاتور  شده دادهنشان   ،ها تحلیل  پیشر

ی نمایشبه حالِت طبیع برای تصمیمنزدیک  فته نیر ی نهانی کاربراِن پیشر  است. شده دادهگیر

 

ِ عمویم،  ها دربردارندهاین فایل  
ی بوده، درصورت نشر ی ب  موجبی اّطالعاِت کامل برای انتشار نیر ایط    ر آگاه مخاطبتر تمام شر

 . د شونیمبه انتخاِب نماد را و اّطالعاِت مربوط 

 تکراریم 
ً
 شود. این مرحله، درطول فّعالّیِت روبات، دائما

 ی جستجوی محدوده: مرحله 

به Range Searchingی »در مرحله  نمادها  ی «،  تعیتر اولوّیِت  باالترین  از  برریس Ratingی  شده در مرحله ترتیب  شده،  ، 

ایِط  ی  شوند. دراین مرحله، برای مراجعه یم سفارش درنظرگرفتهشده، برای ثبتباشند، امتیازبندی قرارگرفته Rangeدرصورتیکه در شر

ن  
ّ
تر در سمت راست ، بعدی کاربر، تامد ی -چند نماد معتی   شوند. یمچارِت اصل یادداشت  پایتر

 تکراریم 
ً
 شود. این مرحله، درطول فّعالّیِت روبات، دائما

 ی ثبت سفارِش محدوده: مرحله 

مرحله  »در  مرحلهRange Orderingی  در  نمادی  درصورتیکه   ،»« قابل Range Searchingی  امتیاز  قبویل « 

ی به Take Profitو  Stop Lostشود. حدود سود و زیان ) سفارش یم باشد، ثبت آوردهبدست   گردند. صورت خودکار ایجادیم ( نیر

فته   ی مهم: نکته  م پیشر ی ی بزند   روبات  « در این مرحله، درصورتیکهMoney Managementی » مکانیر کمیسیون    که  تخمتر

ِ کران معامله از محدوده
ی ی  Rangeهای  ی بتر  کند. یمبیشی  است، از ثبِت سفارش جلوگیر
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

قّیت ثبت درصورتیکه سفارشا
ّ
ی کاربر، ایجادگردیده، یک  ت، با موف با    Screenshotشوند، یک چارت جدید جهت پیگیر

ِ تحلیل کامل در زیرشاخه جزئّیات به 
  ، ها گردد. نام این فایل ایجادیم  txt.و    jpg.با پسوندهای    MQL5\Filesی  همراه یک فایل متتی

 ترکیت  از زمان پیشنهاد یا ثبت سفارش و ناِم نماد خواهدبود. 

 

یِط انتخاِب نماد برای ثبِت سفارش آورده   ی تایم   . استشدهدر هردو فایل، اّطالعاِت دقیف  از شر ها فریم مرجِع  تحلیل همچنتر

ابزار .  ستاشده دادهنشان  ف  «Moving Average»اندیکاتور  همراه  به   Channel  چند  نزدیکپیشر و  برای  ته  طبیع  حالِت  به 

ِ تصمیم ی نهانی ی نمایش   گیر فته نیر های باال  ی نوسان، کران بر نمایش محدودهاین ابزارهای نمایِش کانال، عالوه   . ند اشده دادهکاربراِن پیشر

ی نمایش  ی را نیر  دهند. یمو پایتر
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

ی  ها دربردارنده این فایل   ی بی اّطالعاِت کامل برای انتشار نیر ِ عمویم، امکان آگاه مخاطبتر
ایط    ر بوده، درصورت نشر تمام شر

 به انتخاِب نماد را دارند. و اّطالعاِت مربوط 

 تکراریم 
ً
 شود. این مرحله، درطول فّعالّیِت روبات، دائما

 های قیمت و معامالِت باز: کننده ی دنبال مرحله 

مTrailingsی » در مرحله  ی  زیان  «، مکانیر
ّ
«،  ( Break Even)   «، »خروج بدون زیان ( Trailing Price)   کنندهدنبال های »حد

ی  تعیتر سوِد  اقّل 
ّ
حد دریافت  از  بعد  معامالت   ِ

ی ی »بست  تعیتر زیان   
اکیر
ّ
حد با  معامالت  ی  »بست  انجام شده«،  ه،  غیر و    شوند. یمشده« 

م  ی فته مکانیر پیشر ن  های  »سوِد  نظیر  باعثای  مرحله  ی  همتر در  ی  نیر پوزیشن شوند کیم نهایت«  به  بازشده،  ممکن،    ا های  اکیر سوِد 
ّ
حد

 . شوند بسته

 تکراریم این مرحله 
ً
 شود. ی بسیار مهّم، درطول فّعالّیِت روبات، دائما

 

 ِ
 :  چند َوجه ابعاد زمانی

ِ تحلیل 
ی ، مبتتی این روبات برای تضمتر ت 

ّ
عبارت دیگر،  بهها نیازداشت.  فریم بر تایمهای خود، به ابزاری فراتر از دیدگاه سن

ص صورتبرریِس اندیکاتورها، اسیالتورها و الگوها، در یک تایم
ّ
د. یمفریِم مشخ  گیر

لحظه برای هر بازار بود تا بتوان، همان اندیکاتورها، اسیالتورها و  هر های فّعال و ارزشمند در فریم گام نخست، برریِس تایم

گردید تااینکه  های ارزنده به روبات اضافه فریمل کرد. امکانات تشخیِص خودکار تایم فریم، برریس و تحلی از یک تایمالگوها را در بیش 

ی   و درحتر
ً
ین تایم  روبات بتواند دائما  دهد. ها را انجامفریمفّعالّیت، این ارزیان  و انتخاب بهی 

ِ این ابزار، عالوه 
ی کافی نبود. پیشبیتی های اسایس همچون عدِد موجود  فریم بود ببه تایمبر اینکه وابسته اّما این نیر لکه پارامی 

ی باید به  ه نیر یمو  فریم  با هر تایم ازاِء هر نماد و متناسب در فیلدهای پریود، شیفت و غیر  تغییر
ً
کرد. این موضوِع مهّم  در هر زمان، دائما

ها، در   درحال تغییر اینگونه پارامی 
ً
ی با محاسباِت برخّط و خودکار، حّل شد و روبات دائما زمان کاربرد اندیکاتورها، اسیالتورها و الگوها    نیر

 کمک   است. 
 
گردد زیرا برای برریس ارزش  شده توّسط هر اندیکاتور، اسیالتور و الگو، محاسبه کرد تا ارزش وزنی سیگناِل اعالماین ویژگ

ِ این ابزار را در سوابق هر نماد و در هر تایم 
ِ پیشبیتی

، باید درصِد درست  ی ابزاری را به  فریم، ارزیوزنی  هنگامیکه چنتر
ً
ما
ّ
ان  نمود. مسل

ی متناسب های گذشته بازیم زمان  ه را نیر ها و فیلدهانی همچون پریود، شیفت و غیر
با همان زمان، دوباره و چندباره،  گردانیم، باید پارامی 

 کنیم. تنظیم

ِ سیگنال هرچند امکان ارزیان  و محاسبه 
شد، دراختیار یماندیکاتور، اسیالتور و الگو ارائه هانی که توّسط هر  ی ارزش وزنی

ی باید تقوّیت   به اینگونه ارزیان  گردید. بنابراین مقوله یمروبات قرارگرفت ویل این ارزیان  نیر
ی ها و  ی دیگری دررابطه با »عمِق آزمون« نیر

 آزمانی 
نماید  فریم، مراجعه های قبل در هر تایم یادی از فریم براینکه روبات باید به تعداد ز شد. بعبارت دیگر، عالوه ها، اضافه درست 

ِ سیگناِل آن ابزار یم به راست  بلکه در هر فریم که دست  ِ یا خطای  آزمانی
ی فرورفته و درست  ، در عمق نیر  آزمانی

زند، باید جهت درست 

ِ ابزار را تا چندفریم، بعد از فریِم مورد برریس، بیازماید. 
 پیشبیتی

ِ دیگری الزم بازهم  
 دیدگاه فریمتایم : بود امکاناِت حیان 

ً
ای که هرکدام،  گونه ی زمانی هستند به شدهبندِی های تقسیمها، رصفا

ات و نوساِن  ی پیوسته است و  دهند. درواقع، زمان، یک مقوله یمنشان بندِی خود،  در قالِب تقسیمیک نماد را    دیدگاه از رونِد تغییر

صال تایم از ابعاد آن، درکنی هاشود که قسمت یمموجب   ،ها قطعات و فریم کردِن آن به  تقسیم
ّ
به    ،ها فریم نشود. بنابراین امکاناِت ات
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ی  از ورود به یک ساختمان بسیار بزرگ، درست درمقابل دروازه ای که گونی روبات همچون فردی است که قبل گونهشد به روبات داده 

ی  امکان مشاهده   ،این ترتیب، روبات های بعدی است. به ی درب و دربدروازه، درحال مشاهده ی  است و از میانه ایستاده   ، ورودی

 نمودارها را از مقابل و روبروی آخرین میله )کندل( پیداکرد. 

اضافه  باید  توانانی روبات  به   
ی نیر برای    : شد یمامکان دیگری  بیشی    

 
این ویژگ بازار.  از عمق  استفاده  با  امکان تحلیل روند 

ند و فّعالّیت کم، ارزشمندتر است اّما به با
ُ
ِ تحلیلزارهای ک

 
برداری و  برای نوشتارهای آینده، همچنان درحال نمونه   ،عنوان یک ویژگ

 است.  کسِب تجربه 

ل بهرحال، این امکاناِت ممتاز، به مجموعه ی . به ند گردیدها و الگوها، اضافه کنندهی کنی  دلیل است که در توضیحاِت  همتر

است. توضیِح عملکرد اینگونه ابزار و  شود که در منابع دیگر ذکرنشده یمهانی از تنظیماِت این روبات، عباران  مشاهده به بخش مربوط 

ِ ریاّصی یم ی مهندیِس نرم های پیچیدهبه بحث است و مربوط ی این کتاب خارجها، از حوصله تکنیک
 باشد. افزارِی آن و تحلیل تطبیف 

 : رونِد طبیع 

یّ ها«، قراردادهبه »رونِد طبیِع افزایش یا کاهش قیمت اصل، دستیان    هدِف  ِ مطمت 
تری از رفتار نمادها  شد تا بتوان پیشبیتی

مارائه  ی ط الزم برای نزدیک نمود. ایجاد و استفاده از مکانیر ِ چندوجه« شر
ط  ها و ابزارهای »ابعاد زمانی شدن به روند طبیع بود ویل شر

، محاسبه  فته اقِع وزِن هر میله )کندل( در هر فریم از یک تایم ی و کافی ص بود. درواقع پایه و اساس تمام ابزارهای پیشر
ّ
ی  فریِم مشخ

ِ چندوجه«، مبتتی 
ِ هر میله )کندل( یم »ابعاد زمانی

ی باشد. به بر قیمِت وزنی یا وزِن قیمت  م محاسبه   بهمنظور،  همتر ی ی  روبات، مکانیر

هرلحظه، تعداد زیادی معامله درحال    شد. کار بسیار دشواری بود زیرا در بازارهای فّعایل همچون فارکس، در  دقیِق وزن در فریم، اضافه 

محاسبه انجام  و  فریم است   
ً
دیگری، خصوصا فریِم  هر  یا  فریِم کنونی  برای  معامله،  اینهمه  نتایج  بزرگ  ریمفتایم  در هانی که  ی  های 

ی یم قراردارند   شود. ، بسیار سنگتر

ی محاسباِت واقع و جامع باید در بخش » برای فّعال  های »General Settingsکردِن چنتر  Price calculation«، پارامی 

type« و »Price calculation type (Stock Only) « را برروی  »Weighted Buy and Sell priceتنظیم این «  اّما  کار  کرد. 

ِ این گزینه
ی ِ بسیار سنگتر

بار محاسبان  ممکن است زیرا برای تحّمل  های محاسبان   در تمام بخش   ، برروی کامپیوترهای معمویل، غیر

نی و کارگزاری   VPSنیاز به    ،روبات ی  یا کامپیوترهای بسیار قوی، ارتباطات بسیار شی    ع اینی  اِت سایی  ی باشد.  یم   قدرتمند هانی با تجهیر

ی امکانان  جای افسوس  ها   ، است که بخاطر فقدان چنتر ی دارند، تنظیمبا گزینهرا مجبوریم تا این پارامی  ِت کمی 
ّ
 کنیم. هانی که دق

 چنانچه این روبات توّسِط کارگزاری 
ً
ا
ّ
کت مطمئن ، بکارگرفته های قوّی یا افراد و شر ِت محاسبان   هانی با امکاناِت کافی

ّ
شود، دق

 پیشبیتی 
ً
ی افزایش شکل چشمه، به های بهین و نتیجتا  یابد. یمگیر

 

 : ها ی روبات مزرعه 

این روبات، هم  برروی یک حساب اجراء شود، یم اگر 
ً
زد که راندماِن آن  توان حدس زمان برروی چند کامپیوتر ویل رصفا

ت افزایشیافته، فرصت افزایش 
ّ
م های معامالن  و کسِب درآمد از آن، بشد ی «  برروی  Copy Tradeن »هانی همچو یابد. چنانچه مکانیر

 حسان  فّعال 
ی ِ حساب چنتر

ی ی یم ها، در ذهن نیم باشد، تصّور مجموِع سود حاصل برای صاحب یا صاحبتر توان بجای  گنجد. همچنتر

 اندازی کرد. ، راهVPSی چندین ها را با اجاره ی روبات استفاده از چند کامپیوتر، مزرعه 
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 اندازِی روبات: روِش نصب و راه 

ِ   از نصب روبات، باید قبل ی آن، برروی  شدههای سفاریسر یا نسخه   MetaTrader5ی اصل  اجراء آن، یعتی نسخه   بسی 

 باشد. کامپیوتر، نصب 

یم   : 1ی  نکته  خود  یان  مشی  از  نسخه بریحی کارگزاران،  ِ  خواهند که 
سفاریسر آن کارگزاری   MetaTrader5ی  برای   

ً
منحرصا ها که 

بانام    FBSیا کارگزاری    «MofidTrader5بانام تجارِی »   »کارگزاری مفید« )در ایران(   عنوان مثال: به   ،نمایند را استفاده   است شده تهّیه

 . «FBS MT5تجارِی »

نسخه   : 2ی  نکته  برروی  امکان کار  تنظیمات،  بریحی  تغییر  با  روبات  این  ِ  32های  هرچند 
    MetaTrader5بیت 

ً
دا

ّ
مؤک ویل  دارد  را 

، استفاده 64ی  شود که از نسخهیمتوصّیه  برروی سیستم   MetaTrader5بیت   64باشید که نسخه  کنید. بیادداشتهبیت 
ً
عامل  رصفا

 بیت  قابل نصب است. 64

ی و    نمایید: های زیر مراجعه توانید به آدرس یم  MetaTrader5افزار  نصِب نرم برای بارگیر

MetaTrader5: https://www.metatrader5.com/en/download 

MofidTrader5: https://emofid.com/trades/platforms/mofidtrader 

FBS MT5: https://fbs.com/trading/platforms?active=mt5 

است که فایِل آن را  ، الزم Expertبرای استفاده از این  « است و  Expert Advisorدرواقع یک »  SM01Forexروباِت  

 (SM01Forex.ex5  در کافی کت    MQL5\Expertsی  شاخهزیر (  شاخه،  این  به  دستیان   برای  نرمکنید.  در  که  افزاِر  است 

MetaTrader5   از منوی اصِلFile زیرمنوی ،«Open Data Folder»  کنید. را کلیک 

را بازکرده،    Expertsفولدِر    ،را بازکنید؛ حال   MQL5ی فولدارهای دیگری است. فولدِر  ردارنده شود که دربَ فولدری بازیم 

 را درآن قراردهید.   SM01Forex.ex5فایِل 

 

  «Expert Advisors» ی توانید در زیِر مجموعه یم Navigatorی برگردید. در پنجره  MetaTrader5فولدر را بسته و به 

کرده و  کلیک، راست« Expert Advisors» یششاخه  است که برروینمایید. اگر آنرا نیافتید، کافی را مشاهده  SM01Forexروبات  

 شود. یم ترتیب، نام روبات نمایاناینکنید. به، کلیکRefreshاز منوی بازشده، برروی 

https://www.metatrader5.com/en/download
https://emofid.com/trades/platforms/mofidtrader
https://fbs.com/trading/platforms?active=mt5
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تقبل است که  د. کافی ی باشی اجراء خودکار را دادهاجازه   MetaTrader5افزار  روبات( باید به نرمها )مثل این  از اجراِء ِاکسی 

 Allow»ی  ، گزینه« Expert Advisorsو در شبرِگ »  ی بازشدهکنید و از پنجرهرا کلیک  Optionsی  ، گزینهToolsاز منوی اصِل  

automated trading»   نشاِن √ فّعال ِ
ی  Allow WebRequest for»ها را مطابق تصویر زیر در بخش  رس وده، آدنمرا باگذاشت 

listed URL»   واردکنید . 

 

    خود بکشید.   ویا آن را برروی چارِت موردنظرِ   ( Double Click) اندازی روبات، باید برروی آن، دوبارکلیک کنیدبرای راه
ً
فورا

، بازیم پنجره  شود. ی معّرفی

 

فرض  درهمان حالت پیش ه را  حی انتهای صفدهد. هردو گزینهیممخترصی از روبات را ارئه ی  نامه ، معّرفی Commonشبرِگ  

 رهاکنید زیرا نیازی به تغییر تنظیماِت این بخش نیست. 
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ی دارد: شماره یس به پروفایِل پدیدآورنده این صفحه، دو مورد مهّم دیگر نیر ی آن. درصورتیکه نیازبه  ی نوشتار و لینِک دسی 

ِی مراحِل رسیِم تهّیه  وارِد صفحه دارای الیسنس و اعتبار باشد، با کلیک  نوشتارِ ی  ارتقاء یا پیگیر
ً
ی  کردن برروی ناِم پدیدآورنده، مستقیما

یس به او را مشاهدهپروفایل او خواهیدشد و راه  دکرد. ی خواههای دسی 

ی اجراء:   اّولتر

 خود روزرسانی مستمّر پایگاه داده، نیازبه نگهداری و به  Realtimeعنوان یک سیستِم  این روبات به 
ّ

م    ی محل ی دارد. مکانیر

ی بگونه تعبّیه ی سع در  شده در آن نیر نت و زیرساخت نامناسب نیر یس به اینی  ی دسی  ایط، حت ّ شعت پایتر ای است که در بدترین شر

ی بار است که آن را برروی یک ترمینال راه باشد شته واکیسر اّطالعات دا  دِ کنید، شاهد عملکر اندازی یم . بنابراین درصورتیکه برای اّولتر

ندِ 
ُ
مان  ک

ّ
ند نشده   ، ( از برریس نمادها خواهیدبود. درواقع روباتCycleآن در اّول مرحله )   مقد

ُ
در    بیشی    ،است بلکه وقت خود را ک

ی مرحله، رصف جمع   نماید. آوری اّطالعات یم اّولتر

 مطلوب برسد. بنابراین شکیبا  زیادتر یم   ، آن  پردازِش   های بعد، آرام آرام شعِت جای نگرانی نیست زیرا در گام
ّ
شود تا به حد

 باشید. 

 های سیستم: سازی و نیازمندی بهینه 

توانید  بروید، یم   «Chartsی بازشده، به شبرِگ »کنید و از پنجرهکرا کلی   Optionsی  ، گزینهToolsچنانچه از منوی اصِل  

تر کارکرده،  تر و شی    ع شوید که روبات، روان « باعث Preload chart data for open positions and ordersی »با انتخاب گزینه

 ی آن بیشی  شود. بازده 

 
شبرگ، گزینه  ی  همتر انتهای  در  ی  مهّم  همچنتر به ی  تعداد  یم چشمدیگری  درهنگامیکه  روبات،  عملکرد  برروی  خورد که 

«  ِ
پارامی  مقدار  است.  ر 

ّ
مؤث بسیار  باشد،  زیاد  برریس،  مورد  با  Max bars in chartنمادهای  متناسب  باید   »RAM    کامپیوتر

 (Terminal ی ِ این مقدار به ( تعیتر
ی  قرار زیر است: گردد. یک فرمول تجرن  برای تعیتر

RAMGB x 2 x 1000 
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

بان، برابر با    RAMعنوان مثال: اگر  به ی ،    GB8در کامپیوتِر میر خواهدبود.    32000باشد، آنگاه یک مقدار تجرن  برای این پارامی 

زیاد بوده و روبات با  خیل    ، حاالن  که تعداد نمادها   مگر در   ، باشد فرض این پارامی  نیم البّته درحالت عاّدی نیازی به تغییر مقدار پیش 

 مشکالت زیادی روبرو شود. 

 روشن 
ً
باِن این روبات،  کند. پیشنهادیم ، هرچه بیشی  باشد، روبات بهی  کاریم RAMاست که مقدار  کامال ی شود که کامپیوتر میر

شده، برورری کامپیوترهانی که باشد ویل براساس آزمایشهای انجام حافظه داشته GB8بیش از  
GB4  ی کاریم  کند. حافظه دارند نیر

  ِ توانانی از  این روبات یم   OpenCLبرخورداری  افزایش راندمان  برای کارِت گرافیِک کامپیوتر، باعث  ی  شود. در راهنمای  نیر

MetaTrader5  است که »شده توصّیهGraphic Card ِ
 
ی نصبب OpenCL« دارای ویژگ  باشد. شده وده، درایور آن نیر

ی شعت هارددیسک )  د، بسیار مهّم  H.D.Dهمچنتر اییط که روبات باید تعداد زیادی نماد را همواره زیرنظربگیر ی برای شر ( نیر

اییط، انبوه فایل یمای است که موجب بگونه   MetaTrader5است. ساختار داخل   ی شر ، همزمان  hcc.و    hc.با پسوند    ها شود در چنتر

ایط، روبات سع بازشده، به   خود در  کرده، پایگاه داده واکیسر  Serverدارد تا اّطالعات زیادی را از  روزآوری شوند. درهمان شر
ّ

ی محل

ی به  بان را نیر ی اییط، هارددیسککامپیوتر میر ی شر ند و قدییم باعث اختالل در عملکرد ر روز نگهدارد. درچنتر
ُ
بان  های ک ی وبات و کامپیوتر میر

انتخاب کامپیوتر برای نصب و راه شوند. بنابراین توصّیه یم یم با  MetaTrader5اندازی ترمیناِل  شود درهنگام  ، وجود هارددیسک 

نظر قراردهید. باتوّجه 
ّ
ی شی    ع   RPM7000های با شعت  از هارددیسک   SSDاینکه انواع  بهظرفّیت باال و شعت زیاد را مد کنند، اریم تر کنیر

ه عنوان یک انتخاب خوب برای رسانه را به  SSDتوان یم  سازی، درنظرگرفت. ی ذخیر

داشته  روبات توّجه  که  مبتتی باشید  سیستم  ، MetaTrader5بر  های   
ً
»عمال هستند.  Real-timeهای  واقع   »

MetaTrader5   استفاده امکان  آنچنانکه  است  قوی  بسیار  زیرساخت  را  یک  و کامپیوتر  سیستیم  منابِع  غالب  از  روبات  ی 

وع نماید. بنابراین چنانچه از کامپیوترهای قدییم و ضعیف برای استفاده از این روبات استفادهیمفراهم کار به شود، هرچند روبات شر

ایِط کارگزار،   شر با  متناسب  ویل  ممکن Serverخواهدکرد  برریس،  مورد  نمادهای  تعداد   
ً
خصوصا و  نت  اینی  شاهد ، شعِت  است 

، صفحه های کاربر باشید. به به فرمان پاسخگونی بسیار سخت و با تأخیر کامپیوتر نسبت  ی  عنوان مثال: حت ّ ممکن است برای لحظان 

به و  شده  سیاه  تصویر،  و  پاسخنمایشگر  برسد که کارت گرافیک  حت ّ  دهد نیمنظر  نشانگرِ ممکن ،  ی    است که  نیر ن   ماوس 
ّ
مد برای 

ات مناسب استفاده شود که حت ّ یمنشود. بنابراین توصّیه مشاهده  ی  شود.  االمکان از کامپیوتر و تجهیر

 : ی نوشتار شماره 

توضیح نرم دادههمانگونه که  یک  روبات،  این  ) شد،  مبتتی Expert Advisorافزار  پلتفورم  (  است.    MetaTrader5بر 

 توّسط پدیدآورنده، افزایش   باشد ( یم Version numberی نسخه ) افزار دیگری دارای شماره بنابراین همچون هر نرم 
ً
.  یابد یمکه رصفا

ِح بخش  ِح زیر است: ، به آنی  ی شماره گانههای سه شر  شر

ات، بهینهازاء هربار ایجاد  این عدد، به   ی اصل: شماره   ،  امکاناِت جدید، تغییر سازِی اسایس و رفِع اشکاالِت بسیار مهّم و حیان 
ابد. یم افزایش   یّ

ی  ی اصل، این عدد، به شمارهی بخش اّول است. بعبارت دیگر، بعداز افزایش شماره این عدد، زیرمجموعه  ی فریع: شماره  

اسایس، شده، به ، بازنشانی 1  یابد. یمسازِی ظاهری، افزایش یا بهینهازاِء هر تغییر کوچک و غیر

 یابد. یمای، افزایش برنامه با مجّوزهای درون این شماره، مستقّل از دو بخش قبل بوده و متناسب  ی مجّوز: شماره  
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 کار با روبات: 

 

 

وع معامالت:   شر

و  بعداز   ها تأییِد  اجراء  دکمهبا کلیک  ، پارامی  برروی  وع OKی  کردن  روبات شر به، کاِر  سیگنالشده،  را  صورِت خودکار،  ها 

 کند. یمنموده، سفارشات را ثبت استخراج

ی و مهّم  ِ نشان آن در گوشهی فّعالترین نشانهاّولتر
ی  است.   چارتی باالنی و سمِت راسِت شدِن روبات، قرارگرفت 

 
 

 : ها استفاده از دکمه 

 وجوددارد. ، تعدادی دکمه  چارت و سمت چِپ نی ی باالشود، در گوشه یمهمانگونه که در تصویر مشاهده 
 

 ی رنک
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

« توضیح کوچک Tool tipsقراردهید، بصورت »   ، ثابت عملکرد خاّّص دارد که اگر نشانگر ماوس را برروی آن  ،هر دکمه

 خواهیدکرد. مشاهده ی آن را از وظیفه

 

، متناسب با تشخیص کاربر   در ردیف آخرِ  : ی مهّم نکته  برروی نمادی که اینک برروی   ، کلیدها، امکان ثبت سفارشات دست 

 است. دهگردی ، فراهم شدهچارت نمایش داده 

به ها اقدام چنانچه کاربر بااستفاده از این دکمه این است که:    MetaTraderها با عملگرهای اصل داخل  تمایز این دکمه وجه 

دسته در  را  سفارش  آن  خودکار،  بصورت  روبات  بنماید،  شفاریسر  ثبت ثبت  م کردهی سفارشان  که خود  ی مکانیر قرارداده،  های  است 

 ز 
ّ
 شونده« را برایش اجراءخواهدنمود. یان دنبال اتوماتیک و مهیّم همچون »حد

 شات: ی اسکرین دکمه 

دکمه  برروی  » اگر  به کلیک   «Screenshotی  اصل،  چارت  از  مشاهده کنید،  شکل که  یک  یمهمان  شود، 

Screenshot صورت فایل تصویری با پسونِد شده و به تهّیه.jpg  ی  در زیرشاخهMQL5\Files ه  شود. یم ذخیر

 
ی   باشد. یم  Screenshotی تهّیه   فّعال برروی چارت و زماِن  نمادِ  ترکیت  از ناِم نام فایل نیر
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : گزارش ی  دکمه 

برروی دکمه  »اگر  فایل گزارش کامل    کنید،کلیک    «Reportی  ها دو  ی آنالیر تمام  و  بندی رتبه   ،شامل  ایط،  ها  شر

ها نشانگر محتوای آنان و زمان ایجاد  نام این فایل   شود. ایجادیم   csv.و    txt.با پسوندهای    MQL5\Filesی  بصورِت متتی در زیرشاخه 

 باشد. گزارش یم 

 

 : راهنما ی  دکمه 

 شود. یمیک راهنمای مخترص و کاربردی برروی صفحه، نگاشته  کنید،کلیک   « Small Helpی »اگر برروی دکمه 

 
ت کوتاه برروی چارت    ، راهنما  

ّ
کار خود، اّطالعات دیگری بجای آن برروی چارت  بندد و روبات در ادامهیم نقش برای مد

برای مطالعه الزم نمایش  ی  بیشی  لیکن درصورتیکه وقت  با کلیک باشید، یم داشتهخواهدداد  برروی دکمه توانید    «Pause»ی  کردن 

توّجه   ایجادنمایید.  نامحدودی  با کلیک ه داشت تأخیر  ادامه باشید که  از   روبات را 
ً
این دکمه، عمال فّعالّیت،  کردن برروی  ی 

، باعث بازداشته ف طوالنی
ّ
، ازدست برو شوید که فرصت اید و ممکن است درصورت توق  د. نهای معامالن 
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : بازار   بندِی زمان ی  دکمه 

دکمه  برروی  »اگر  چارت    کنید،کلیک  «  Market Hoursی  را که  برروی  بازاری  فّعالّیِت  تقریت   زمان  اصل، 

فرض و اّطالعان  که  دهد. برای استخراج این اّطالعات، از موارد پیش یم روبات درحال فّعالّیت در آن است را نمایش   ،حارصی درحاِل 

 : گردد یمباشند، استخراجیم های زیر هانی نظیر سایت امکان استخراج آنها از سایت 

http://Forex.TimezoneConverter.com 

https://TSE.ir 

ت کوتاه برروی چارت   زمانبندی، 
ّ
ادامه یمنقش   ،برای مد اّطالعات دیگری بجای آن برروی    کارِ بندد و روبات در  خود، 

نمایش  الزم چارت  مطالعه  برای  ی  بیشی  وقت  درصورتیکه  لیکن  یم داشتهخواهدداد  با کلیکباشید،  دکمه توانید  برروی  ی  کردن 

«Pause  »   روبات را از اداباشید که با کلیکداشتهتأخیر نامحدودی ایجادنمایید. توّجه 
ً
ی  مه کردن برروی این دکمه، عمال

، باعث فّعالّیت، بازداشته  ف طوالنی
ّ
، ازدست برو شوید که فرصت اید و ممکن است درصورت توق  د. نهای معامالن 

 

 : ها ِفِریم تایم تحلیل  ی  دکمه 

ی دقیف  از وضعّیت تایم   کنید،کلیک   «Timeframes Analyzerی »اگر برروی دکمه  ها و استعداد آنها  فریمآنالیر

یط مناسب و فرصت  ، محاسبه و نمایش برای وقوع شر  شود. یمدادههای معامالن 

 
ت کوتاه برروی چارت نقش  

ّ
، برای مد ی خود، اّطالعات دیگری بجای آن برروی چارت    کارِ بندد و روبات در ادامه یم آنالیر

در نمایش  لیکن  برای مطالعه الزم خواهدداد  ی  بیشی  با کلیک باشید، یم داشتهصورتیکه وقت  برروی دکمه توانید  «  Pauseی »کردن 

توّجه   ایجادنمایید.  نامحدودی  با کلیک داشته تأخیر  ادامه باشید که  از   روبات را 
ً
این دکمه، عمال فّعالّیت،  کردن برروی  ی 

، بابازداشته ف طوالنی
ّ
، ازدست برو شوید که فرصت عث اید و ممکن است درصورت توق  د. نهای معامالن 

http://forex.timezoneconverter.com/
https://tse.ir/
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : کن پاک ی  دکمه 

ت کوتاه نوشته  کنید،کلیک   «Chart Cleanerی »اگر برروی دکمه 
ّ
ِ چارِت اصل  های منطقهبرای مد

ی میانی

ی( پاک   شوند. یم)توضیحاِت خی 

 
ت کوتاه پاک  

ّ
خواهدداد  خود، اّطالعات دیگری بجای آن برروی چارت نمایش   کارِ ماند و روبات در ادامه یمچارت، برای مد

ی الزم بیشی  تهّیه )مثل    باشید داشتهلیکن درصورتیکه وقت  مقاله زمانیکه درحال  یا  تصویری هستید(، یم ی یک گزارش  با  ی  توانید 

کردن برروی این دکمه،  باشید که با کلیک داشتهتأخیر نامحدودی ایجادنمایید. توّجه  «  Pauseی »کردن برروی دکمه کلیک

 روبات را از ادامه 
ً
ف طو ی فّعالّیت، بازداشته عمال

ّ
، باعث اید و ممکن است درصورت توق ، ازدست  شوید که فرصتالنی های معامالن 

 د. نبرو 

ل ی  دکمه  لگوها و کنی 
ُ
 : ها کننده وضعّیِت اندیکاتورها، اسیالتورها، ا

اندیکاتورها، اسیالتورها،  گزارِش تفصیل از وضعّیِت آماری    کنید،کلیک   «.OIPCs statی »اگر برروی دکمه 

ل  لگوها و کنی 
ُ
 تمام اّطالعاتشود. نظربه بزرگ یمنوشته ها برروی چارت  کنندها

ً
قابل رؤیت    ، برروی چارت  ، بودِن این گزارش، مطمئنا

ی دلیل در زیرشاخهنخواهدبود. به  شود که حاوی اّطالعات کامِل  ایجادیم  «OIPCs Stat.txt»نام  فایِل متتی به   MQL5\Filesی همتر

 باشد. آماری یم 
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

لگوها:   و   اندیکاتورها، اسیالتورها ی وضعّیِت  دکمه 
ُ
 ا

  و   اندیکاتورها، اسیالتورها کنید، گزارِش تفصیل از وضعّیِت آماری  کلیک   «.OIPs statی »اگر برروی دکمه 

نوشته برروی چارت  لگوها 
ُ
بزرگ یم ا نظربه  اّطالعاتشود.  تمام   

ً
مطمئنا این گزارش،  رؤیت   ، برروی چارت  ، بودِن  نخواهدبود.    قابل 

ی دلیل در زیرشاخه به  باشد. شود که حاوی اّطالعات کامِل آماری یم ایجادیم   « OIPs Stat.txt»نام  فایِل متتی به   MQL5\Filesی  همتر

 

 

 : پردازش   روندِ ی  دکمه 

برروی    کنید،کلیک   « Total Processی »اگر برروی دکمه  آنها،  تکرار  پردازیسر و دفعات  آخرین گزارش روند 

« اّطالعان  درمورد دوره  Tool tipبعد، بصورِت » به حرکت قراردهید، از تکرار اّول  بندد. اگر نشانگر ماوس را روی آن ن  یمچارت نقش 

 (Cycle فت نمایش  شود. یمداده( و درصد پیشر
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 نی هافرض(، دوره باشد. براساس تنظیماِت کاربر )یا موارد پیش ( نشانگِر برریس عمیق یم Cycleدرکنار عدِد دوره )  ۞ وجود نشاِن    نکته: 

انه برای برریس عمیق و سخت   روز شوند. ای، به های مقایسه د تا معیارها و سنجهنشو یمدرنظرگرفته گیر

 : درنگ ی  دکمه 

ف  کنید،کلیک   «Pauseی »اگر برروی دکمه 
ّ
 شود. یمدادهشده، پیایم نمایش روبات متوق

 
 روبات را از ادامه باشید که با کلیکداشتهتوّجه 

ً
اید و ممکن است درصورت  بازداشته ی فّعالّیت،  کردن برروی این دکمه، عمال

، باعث  ف طوالنی
ّ
، ازدست برو شوید که فرصتتوق  د. نهای معامالن 

برداری یاتصویربرداری  روی چارت، یاداشت بر موجود   از تغییر اّطالعاِت هانی کاربرددارد که بخواهید قبل این دکمه برای زمان 

ی مطالب  ت و تأّمل بیشی 
ّ
 نمایید. مواردی را برریس و  کرده ویا با دق
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 ی  دکمه 
 
 : های نماد ویژگ

   کنید،کلیک   « Symbol Informationی »اگر برروی دکمه 
 
کنونی که چارت    های نمادِ اّطالعات دقیف  از ویژگ

 شود. یمدادهاصل درحال نمایش آن است، نشان 
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

ِ این گزارش، برای کاربرانی مفید   نکته: 
  اند. نموده)بازار بورس ایران( فّعال   TSEبه  ست که روبات را برروی بازارهانی شبیها   بخش پاییتی

 است: شده دادهنشان ی راهنمای بخش انتهای اّطالعاِت این صفحه، در شکل زیر خالصه 

 

 باعث به باتوّجه  
ً
ف یماینکه نمایش این اّطالعات عمال

ّ
کردن  شود، بهی  است که هرچه زودتر با کلیکشود که روبات متوق

دکمه  اجازه OKی  برروی  ادامه ،  خود  کار  به  روبات  تا  به دهید  متتی  فایل  یک  در  اّطالعات  این  تمام  ه 
ّ
البت نام  دهد. 

«Symbol_Specification.txt»   ی  در زیرشاخهMQL5\Files ه  د. نشو یمذخیر

 ی  دکمه 
 
 : های حساب و ترمینال ویژگ

دکمه  برروی  »اگر  اّطالعاِت جامع درخصوص    کنید،کلیک   «Account and Terminal Informationی 

 
 
ی اّطالعات مفیدی درمورد ترمینال )نرم شده قرارداده  ، برای معامله  ،های حسان  که دراختیار روباتویژگ افزاری  افزار و سخت است ونیر

 شود. یمداده( نمایش ،باشد که روبات درحال استفاده از آن یم 
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 باعث به باتوّجه  
ً
ف یماینکه نمایش این اّطالعات عمال

ّ
کردن  شود، بهی  است که هرچه زودتر با کلیکشود که روبات متوق

اجازهOKی  برروی دکمه  ادامه ،  به کار خود  تا روبات  به دهید  فایل متتی  اّطالعات در یک  این  تمام  ه 
ّ
البت  «Last Robotنام  دهد. 

«Status.txt  ی در زیرشاخهMQL5\Files  ه  شود. یمذخیر

ِ دستگاه ی  دکمه 
 
 : ویژگ

اِت اصِل کامپیوترِ   کنید،کلیک   «Device Informationی »اگر برروی دکمه  ی  اّطالعاِت تخّصص درمورد تجهیر

بان مشاهده  ی  نمود. خواهید میر

 
ی این گزارش،  امکاِن تهّیهموجودنباشد، روبات در این صفحه، شما را از عدم   OpenCLچنانچه برروی این دستگاه، امکاناِت   

 سازد. یم آگاه

 باعث به باتوّجه  
ً
ف یماینکه نمایش این اّطالعات عمال

ّ
کردن  شود، بهی  است که هرچه زودتر با کلیکشود که روبات متوق

 دهد. دهید تا روبات به کار خود ادامه ، اجازه OKی برروی دکمه 

 : حالِت نمایش اندیکاتور و اسیالتورها ی  دکمه 

های نمایش  حالت   کنید،کلیک   «Indicators and Osilators showing modeی » اگر برروی دکمه 

خواهدکرد. - چارِت سمِت چپاندیکاتورها و اسیالتورها برروی چارِت مقصد )چارت اصل یا میتی  ( تغییر ی  پایتر

ح زیر یم شود که به یم ی نمایش عوض با هربار کلیک برروی این دکمه، شیوه  باشد: شر

• AllOI شوند. یمدادهی اندیکاتورها و اسیالتورها نمایش : همه 

• NoneOI :شود. نیم دادهالتوری نمایش ی هیچ اندیکاتور و اس 

• IndicatorsOnly اندیکاتورها نمایش 
ً
 شوند. یمداده: رصفا

• OsilatorsOnly اسیالتورها نمایش 
ً
 شوند. یمداده: رصفا
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : ها بندی گزارش رتبه ی  دکمه 

دکمه  برروی  »اگر  رتبه  کنید،کلیک   «Ratingsی  از  مستقّل  گزاریسر  اصلبندِی  چارت  برروی    ، نمادها 

 نمانی از نمادهای برتر را در هر معیار، مستقّل از دیگران،  های این رتبهبندد. ستون یمنقش 
ً
بندی با یکدیگر هیچ ارتبایط ندارند و رصفا

 دهد. یمنمایش 

 
ت کوتاه برروی چارت رتبه 

ّ
برروی    ، کار خود، اّطالعات دیگری بجای آنبندد و روبات در ادامه یمنقش   ،بندی، برای مد

نمایش  الزم چارت  مطالعه  برای  ی  بیشی  وقت  درصورتیکه  لیکن  یم داشتهخواهدداد  با کلیکباشید،  دکمه توانید  برروی  ی  کردن 

«Pause  »   .روبات را از ادامه باشید که با کلیکداشتهتوّجه    تأخیر نامحدودی ایجادنمایید 
ً
ی  کردن برروی این دکمه، عمال

، باعث فّعالّیت، بازداشته  ف طوالنی
ّ
، ازدست برو شوید که فرصت اید و ممکن است درصورت توق  د. نهای معامالن 

 : ی قیمت کننده دنبال ی گزارش  دکمه 

از  گزار   کنید،کلیک    « Trailingی » اگر برروی دکمه  باز و محاسبات مربوط پوزیشن یسر  ی  کنندهبه »دنبال های 

 بندد. یمنقش  ،برروی چارت اصلقیمت و حددود سود و زیان«  
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

ت کوتاه برروی چارت این گزارش 
ّ
برروی    ،کار خود، اّطالعات دیگری بجای آن بندد و روبات در ادامه یمنقش   ،، برای مد

نمایش  الزم چارت  مطالعه  برای  ی  بیشی  وقت  درصورتیکه  لیکن  یم داشتهخواهدداد  با کلیکباشید،  دکمه توانید  برروی  ی  کردن 

«Pause  »   .روبات را از ادامه کردن بر باشید که با کلیکداشتهتوّجه    تأخیر نامحدودی ایجادنمایید 
ً
ی  روی این دکمه، عمال

، باعث فّعالّیت، بازداشته  ف طوالنی
ّ
، ازدست برو شوید که فرصت اید و ممکن است درصورت توق  د. نهای معامالن 

 

ِل دنبال ی  دکمه   : های قیمت کننده کنی 

برروی دکمه  م خودکار دنبال   کنید،کلیک   «Trailing continuing/Stopی » اگر  ی ی کنندهمکانیر

ف قیمت و سود ن  
ّ
د،شده، با کلیک نهایت، متوق

ّ
 شود. یمفّعال دوباره  بعداز درخواست تأیید، کردِن مجد

 
م، نوشته ی ی آخرین وضعّیِت این مکانیر  شود. یم روی دکمه نیر

 : کردن خاموش ی  دکمه 

کردن و  خواهد تا درخواست خاموش روبات از شما یم   کنید،کلیک   «Turn offی » اگر برروی دکمه 

ف کامل فّعالّیت آن را تأییدکنید. 
ّ
 توق

 
ی فرصت، فایل کنید، روبات به کلیک  Yesی  درصورتیکه برروی دکمه  صورت های باز را بسته و بهصورت طبیع، در اّولتر

 شود. یم طبیع خاموش 

 : کردِن ترمینال خاموش ی  دکمه 

ی فرصت، روبات،    کنید،کلیک   «Terminal Offی »دکمه اگر برروی   د،  در اّولتر
ّ
بعداز دریافِت تأیید مجد

 بندد(. را یم  MetaTraderافزار  نماید )نرم کردِن ترمینال یم به خاموش اقدام



 SM01Forexراهنمای روبات  

 148از    37صفحه  

 

: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 
ه اگر درفرصِت دیگری، دوباره نرم

ّ
وع را راه  MetaTraderافزار  البت ی بالدرنگ شر  کار خواهدکرد. بهاندازی نمایید، روبات نیر

اییط که وقت چندانی برای خاموش از این دکمه یم   نمود. کردِن سیستم وجودندارد، استفادهتوان در شر

ِل ثبِت سفارش ی  دکمه   : کنی 

م خودکار ثبِت   کنید،کلیک   « Ordering continuing/Stopی »اگر برروی دکمه  ی  سفارش،  مکانیر

ف 
ّ
د، بعداز درخواست تأیید، دوباره فّعال شده، با کلیک متوق

ّ
 شود. یمکردِن مجد

 
م، نوشته ی ی آخرین وضعّیِت این مکانیر  شود. یم روی دکمه نیر

: دکمه   ی فروِش آنی

ص   Lotساس مقدار  ابر   کنید،کلیک   «One click Sellی »اگر برروی دکمه 
ّ
در کنار این دکمه،  )حجم(  شده  مشخ

 شود. یم ثبت  ،فّعال برروی چارت اصل یک سفارش فروش برای نمادِ پس از تأیید شما، بالدرنگ 
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

: دکمه   ی خریِد آنی

ص   Lotساس مقدار ابر   کنید،کلیک   « One click Buyی »اگر برروی دکمه 
ّ
در کنار این دکمه،  )حجم(  شده  مشخ

 شود. یمثبت   ،فّعال برروی چارت اصل برای نمادِ  خرید یک سفارش پس از تأیید شما، بالدرنگ 

 

ی  ی  دکمه   : )حجم(   Lotتعیتر

ی  سفارش بوسیله  برای ثبِت   ( یا حجم)   Lot    آن مقدارِ   ،عددی را واردنمایید    «Volume/Lot»  چارچوبدر  اگر  

 شود. یمدرنظرگرفته   «One click Buy»و   «One click Sell»ی  دو دکمه

 حجم: یا    Lotی افزایش  دکمه 

دکمه  برروی  » اگر  به   کنید،کلیک  «Increase Volumeی  قاِب کناری،  در  مندرج  حجم)   Lotعنوان  مقدار   ( یا 

، به درنظرگرفته   یابد. یم، افزایش 0.01ی  اندازه شده برای ثبِت سفارشاِت آنی

 حجم: یا    Lotی کاهش  دکمه 

برروی   »دکمه اگر  به   کنید،کلیک   «Reduce Volumeی  قاِب کناری،  در  مندرج  حجم)   Lotعنوان  مقدار    ( یا 

، به درنظرگرفته   یابد. یم، کاهش 0.01ی  اندازه شده برای ثبِت سفارشاِت آنی

 

 توضیحاِت روی چارت: 

ایِط بازار  آگاههای مختلف از چارِت اصل، همواره توضیحات و گزارشان  برای  در بخش سازِی کاربر از وضعّیِت عملّیات، شر

 شوند. یمدادهسیستیم نمایش  و حت ّ مواردِ   روباتو فّعالّیِت 

شود اّما درواقع هرکدام از این  بودِن روبات یم هرچند در نگاِه اّول، تغییر دائم این توضحیات، باعث دلگریم کاربر بابِت فّعال 

ی برنامه موارد، اّطالعاِت کلیدی و حّس   متخّصصتر
فته و حت ّ  دهند. یمنویس، ارائه ایس را برای کاربران پیشر

این موارد، ن  به از   
بریحی برروی  را  به عنوان مثال: چنانچه نشانگر ماوس  ی  نیر ی  بیشی  اّطالعات  صورِت  حرکت قراردهید، 

«Tool tip ی یم ایراد سیستیم به برنامه  افزار برای گزارِش نرمخّط اجراء ی شماره شود که حت ّ دربردارنده یمداده« نمایش  باشد. نویس نیر

 توضیحاِت پویا: 

 « ِ
 
 اینگونه توضیحات دارای ویژگ

ً
 ها برروی چارت اصل قراردارند: « بوده و در این مکان Tool tipsغالبا

 باال -ی راستگوشه •
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

ی -ی راستگوشه •  پایتر

 در  •
ً
 ها دکمه ی مجموعه زیِر  دقیقا

ی -چپی  گوشه •  پایتر

از یک روباِت کوچک  ونی  یا مطالعه تر هستند که یم بریحی از این توضیحات، درواقع نمای بیر به آنها  ی  با نگریست  ی  توان 

«Tool tips مربوط روبات ه  به«  فّعالّیِت  نوع  از  تاحدودی  آگاه ریک،  روباتهای کوچک،  این  به شد.  خود،  نوبه ها،  ی 

، اّطالعاِت موردنیاز را دراختیار داشته، راندمان کار را افزایش موقع و به شوند که روباِت اصل، به یمباعث  ان کافی ی  دهد. میر

 نماِد فّعال برروی چارت  چارت در سمِت راسِت چارت اصل قراردارند. این چارتچند میتی   نکته: 
ّ

ایط کل های کوچک نمانی از شر

 هر نمادهند. برای مشاهدهیماصل را نشان 
ّ

ایط کل «، نماد مورِدنظر را برروی چارت  Watch Listتوان از بخِش »د، یم ی شر

توّجه  اّولّیه داشته اصل کشاند.  مراحل  در  اصلباشید که  چارت  چِپ  سمِت  در  هشدار  پیام  تازمانیکه  روبات،  وع کار    ، ی شر

ات برروی چارت، همچون تغییر نماد یمدادهنمایش    نمایید. ، خودداری فریمیا تایم  شود، از هرگونه اعمال تغییر

 

ی:   توضیحاِت خی 

، لیست اینگونه توضیحات در میانه  ی  دربردارنده یمی چارت )وسط( و از باال به پایتر
ً
اّطالعاِت تخّصص تکمیل  ی  شوند. غالبا

ایط بازار و نماِد درحال برریس یم   باشند. برای تحلیل شر

از آن در زیر سایر موارد موجود در چارت مخفی قسمت چنانچه حجم توضیحات آنچنان زیادباشد که   د،  ن باششده هانی 

ی  « و سپس گزینه Viewی »نمود. البّته اگر از منوی اصل، گزینه ی چارت، سایر اّطالعاِت اضافی را مشاهدهتوان با افزایش اندازه یم

«Fullscrean »،   کلیِد  انتخاب 
ً
ده  برروی صفحه کلیدِ   F11شود )یا مستقیما صفحه درآمده و  صورت تمام شود(، چارت به کامپیوتر فشر

ین امکان نمایش توضیحات، فراهم  شود. یمبیشی 

 : نمایش تاری    خ و زمان 

فراهم   MetaTrader5پلتفورِم   را  زمانی  مأخذ  سه  به  یس  (،    GMTکند:  یمدسی  جهانی ِ    Server)ساعت 
زمانی )سیستِم 

ِ کامپیوتر ترمینال(  Localی معامالن  در طرِف کارگزاری( و دهندهکامپیوتر اصِل شویس 
 )سیستم زمانی

ایط، از هر سه سیستِم زمانی در ارائه این روبات، متناسب  عنوان مثال،  کند. به یمی گزارشات ویا عملّیاِت خود، استفاده با شر

 از  
ً
و برای هشدارهای    Server، برای برریِس زمان پایان جلساِت بازارهای بورس و موارد سیستیِم دیگر، از  GMTبرای گزارشات، غالبا

، آگاه یماستفاده  Localترمینال، از  ه در تمام موارد، کاربر را از مأخِذ زمانی  سازد. یمنماید. البتّ

  ر شماگاه کند، بجای  یمبرای اعالِم زمان استفاده  GMTهانی که از  ، در بخش ( TSE)   درصورتیکه برروی بازار بورس ایران کارکند   نکته: 

 برد. یمبهره  GMTخورشیدی( ویل مطابق با ساعِت هجرِی  جالیل )  ر شماگاهگرگورین )میالدی(، از  
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 روبات:   فّعالّیِت دادن به  پایان 

تهرچند یم در    ،کردن روبات، برروی نماِد آنخودکار و خاموش  فّعالّیِت دادن به  برای پایان  ،ها توان همچون سایر ِاکسی 

 تو ، کلیکRemoveی  کلیک نموده و سپس برروی گزینه، راستچارتی سمِت راست و باالی  گوشه
ً
دا
ّ
شود که  یمّیه صکرد اّما مؤک

پایان  فّعالّیِت رو برای  به  برروی دکمه بدادن   
ً
بدیکبار کلیک  «Turn offی »ات، رصفا   ، روبات  ،ترتیبین کنید. 

هکند تا بصورِت طبیع و بدون آسیب پیدایم فرصت  ی فرصت، پس از تأیید نهانی توّسط کاربر،  رسیدن به اّطالعاِت ذخیر شده، در اّولتر

 دهد. به فّعالّیت خود پایان 
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 کار با بازارهای سهام: 

 به گونهباشد بهاین روبات دارای قابلّیت تطبیق با بازارهای بورس اوراق بهادار یم 
ً
سهام  نماِد  عنوان  ای که نمادها را رصفا

کت  نماید. یم های ارزنده پیشنهادات و معامالت را محدود به سهام  ،ها درنظرگرفتهشر

ی  «، گزینه General Settingsاست که در بخش »کافی .  پذیر است صورت عمویم امکان این کار با تغییر بریحی تنظیمات به 

«Trading method« را روی »Only Stock Tradingکنید. « تنظیم 

اییط، به  ی شر های دیگری برای رتبه روبات درصورت مواجهه با چنتر د ازجمله »شتاب  بندی درنظریم صورت خودکار، پارامی  گیر

ها، تأثیر معکوس در رتبه افزایش بها« و »شعت افزایش بها«. بریحی از ا  بندی دارند. ین پارمی 

شده و برای  خودکار« خارج  روبات از حالت »معامله بهی  است که  (،  Stockفرض، درهنگام کار با بازار سهام ) صورت پیش به

بازار سهام در  ریسک معامالت خودکار  و  به خطرات  باتوّجه  پیشنهاد دهد.   
ً
»زینه شود که گیمتوصّیه   ، معامالت، رصفا  Orderی 

Registration method(Stock Only)« را همچنان برابر با »Advise دارید و تغییر ندهید. « نگاه 

 

 بازارهای سهاِم ویژه: 

 ( سهام  بورس  بازارهای  منحرصبهStockبریحی  های  پارامی  و  قواعد  بهادار  (،  اوراق  بورس  »بازار  همچون  دارند،  فردی 

 است. شده« درنظرگرفته TSE Settingsای در بخش » منظور، تنظیماِت ویژهاین  «. به -TSEتهران 

ها، درزمان   ( وجوددارد. Price per Earn)  P/Eعنوان مثال در »بازار بورس ایران«، پارامی  مهیّم همچون  به اینگونه پارامی 

ند. صورت معکوس مورد ارزیان  قراریم بندی، به رتبه  گیر

 
ارزی  نکته:  برای  نسخه چنانچه  از  ایران«  بورس  »بازار   ِ ِ  ان 

سفاریسر تجارِی    MetaTrader5ی    MofidTrader5بانام 

ی چارت  شمار گاه صورِت خودکار  کنید، روبات به استفاده  دهد. یمها نمایش جالیل را در پایتر
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ل ریسک و َشبارِی معامالت   : کنی 

م  ی مکانیر و  تجاری  روابط  حاکمامروزه،  موجب های  بازار،  پیچیده که  است  شده بر  های  پارامی  معامالت،  ی  در  نیر ای 

هانی هستند که متناسب با دیدگاه و تصمیماِت  ازجمله شباری   ،ی شبانه( و کمیسیوند. موردی همچون سواپ )بهره نشو درنظرگرفته 

به  معامال شکل کارگزاری،  برروی  مختلف  یم های  تأثیر خون   که گاه آنچنان   گذارند ت  سود  معامله،  یک  بابت  درحالیکه  اوقات، 

زیادشود، کم شده حاصل  اینکه  بجای  اّما، موجودِی حساب،  به محاسبات    است! تر هم شده است  مربوط  این روبات، سازوکار  در 

 است. شده ها، درنظرگرفتهقبیل شباری بسیاری از این 

از  ها، قبل شوید که محاسبات بریحی شباری یم کنید، متوّجه« توّجه Position« و »Order ِ« ،»Dealاگر به روابط خاّص »

ممکن است و مهّم  وع معامله، بسیار مشکل یا غیر ها، هنگام بازبودِن پوزیشن و ارتباط آن  ی شباری تر اینکه محاسبهثبِت سفارش و شر

  به ،  دنبال دارد ای را به«، مشکالت پیچیدهPosition« و »Orderِ« ،»Dealفرد »ی منحرصبه به شماره 
ً
ویژه اینکه دراین هنگام، معموال

ی   باید نویع تبدیل ارزش ارِز اصِل حساِب  ، به   ،مشی  ی شود. روابط خاّص این مراحِل  صورت برخّط، انجام به ارز موجود در پوزیشن نیر

 است: شده دادهمعامالن  در دو تصویر زیر، نشان 

      
 

 : سواپ 

کارگزاری ب از  به سیاری  پوزیشنها،  انتقال ازاِء  بعد  کاری  روِز  به  باز که  بهره یمهای  نویع  ) یابند،  شبانه  را  Swapی   )

 سواپ، دو نوع است: کوتاه درنظریم 
ً
ند. غالبا ت و بلند گیر

ّ
ت. به مد

ّ
، بازبماند، بهمد ازاِء هر شب، یک سواپ  عنوان مثال، اگر پوزیشتی

 شود. یمشب بازبماند، اینبار یک سواپ بزرگ درنظرگرفته   سه پوزیشن، شود اّما اگر  یممحاسبه  ،کوتاه

به پوزیشن،    یفرض، در محاسبهصورت پیش است که به شدهریزی ای برنامه گونهاین روبات به  سود و زیان، درصورتیکه 

ق 
ّ
ی، به ار   از باشد، آن را  گرفتهسواپ تعل کرده و هنگام انجام عملّیات  تبدیل   ،ز مورد معامله در پوزیشِن باز واحِد ارزِی حساب مشی 

اقل  کنندهبسیار مهیّم همچون »دنبال 
ّ
ی در محاسباِت مربوطه  سودِ   ی قیمت« یا »خروج بدوِن زیان«، حد کت   ،الزم را نیر دهد تا  یمشر

رنکند.   کاربر، رصی

 

 : کمیسیون 

 برای معامالِت سهام. ی کمیسیون، بسیار دشوارتر از سواپ محاسبه 
ً
با کمیسیون،  عملکرد کارگزاران دررابطه  است خصوصا

د. متفاوت است و ممکن است که یک کارگزار، چند روش متفاوت را برای محاسبه  های  اوقات، در موقعّیت گاه  ی کمیسیون، درنظربگیر

 ثابت(، حت ّ اگر همه « )نوسانات در محدودهRangeحالِت »
ً
ی  اندازه  چنانچه باشند،  بودهها درست و پیشبیتی   ی محاسبات ی نسبتا
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ِ کران کمیسیون از فاصله 
ی ی، سوِد کسب ی بتر باشد، با احتماِل خیل بیشی  های موجود در آن  شده از پوزیشنهای محدوده، بیشی 

نابراین دراینگونه موارد،  گردد! بی ُپرمنفعت باعث کاهِش شمایه شود که یک معامله یم فایده بوده و کمیسیون، موجب محدوده، ن  

ِ کمیسیون  ظاهر خوب، چشمهای به کند تا از بسیاری موقعّیتیمروبات سع 
ی م پیشبیتی و تخمتر ی پویسر نماید زیرا مجّهزبه چند نوع مکانیر

 با استفاده از منابِع دیگر، پیشبیتی گردیده 
ً
ی احتماال ی خواهدداشت. )این کار است و در نوشتارهای بعد نیر مستلزم مذاکره و   های بهی 

 باشد.( رایزنی با کارگزاران یم 

 

 : تلخ!   خندِ لب

یی چارت بدوزید، همان شم به میانه چپایاِن روبات،  های ن  اگر درهنگام کار و فّعالّیت  دائم درحال    ،جانی که گزارشات خی 

ی هستند، رصفنظر یم  مناست  های  ، بارها خواهیددید که از موقعّیت هستند نمایش    خون  نیر
شود. اگر به انتهای  که دارای امتیازات وزنی

ت  غییر تشعت درحال  به  ی چارت،گزارشات یا حت ّ به گزارشاِت پویا که در سمت راست و باال
ّ
شوید که  یمکنید، متوّجه هستند دق

چشم  ِت 
ّ
ی عل چنتر از  روبات   ِ

موقعّیت پویسر به   پیشبیتی های   ، خون  که  منحرصبه   های ظاهر  است   فردی 
ً
روبات    رصفا این  در 

خاطر    است، رضایِت مانع از زیان حتیِم شما شده   ،بندد زیرا از اینکه روباتیمهنگام، لبخندی بر لبانتان نقش است. دراین شدهتعبّیه

اییط، عجوالنه وارد معامله   است بیادبیاورید که خواهیدداشت اّما چند لحظه بعد، ممکن  ی شر اند و دقایف   شده افراد بسیاری، در چنتر

ِ آن لبخند را تلخدیگر، با زیان مواجه 
یتی  کند!؟نیمخواهندشد. آیا این افسوس، شیر

 

Stop Out : 

ایِط »بار  کننده و زیان ی بسیار ناراحت «، یک مقوله Stop Outموضوِع »   Stopاست. هنگامیکه که یک حساب، به شر

Out ین پوزیشن « برسد، کارگزار مجبوریم ی را ببندد. این شود که بزرگی  ی تحمیل های باِز مشی  نماید. در  یم کار، زیان سنگیتی را بر مشی 

امکان، از به شدهبخش مدیرّیِت مایِل این روبات، ابزار خودکاری قرارداده 
ّ
ایِط » است که تاحد «، قبل یا هنگاِم  Stop Outوجودآمدِن شر

ی نماید. در این بخش، عالوه  های قابِل تغییر توّسط کاربر، امکان محاسبهثبِت سفارش، پیشگیر ی خودکار براساس اّطالعاِت  بر پارامی 

 حساب نزِد کارگزار، وجوددارد. 
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ها:   تنظیم پارامی 

 بروید:  Inputsبه شبرِگ مهم   درصورتیکه هنگام اجراء روبات

 

را   های مختلفی  پنجرهمشاهدهپارامی  در یک  قرارگرفتهخواهیدکرد که  س شما  ِ  . یم ند ای کوچک دردسی 
راحت  برای  توانید 

، لبه ی را نشانکرده و بکشید تا پنجره، بزرگهای این پنجره را با ماوس، کلیکبیشی  های بیشی   دهد: شده، پارامی 

 

ها، تعّجب های تنظیم روبات، دستهنباشید ز کنید ویل نگران شاید بادیدِن انبوِه پارامی  صورت و به   اند بندی شدهیرا پارامی 

د نیم شده فرض، با مقادیر مناست  مقداردهپیش 
ّ
 نیازی به تغییر و تنظیم مجد

ً
 باشد. اند؛ بنابراین غالبا

ی در ابتدا، یم لگوها  ، اسیالتورها از چه اندیکاتورها   ،کنید که روبات برای ثبِت سفارشات توانید تعیتر
ُ
نماید.  نی استفاده و یا ا

ی  ، اسیالتورها درست در قسمت بعد، درصِد همسونی اندیکاتورها  لگوها را تعیتر
ُ
 کنید. و ا
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اینکه:  اندیکاتورها همه   توضیح  اسیالتورها ی  الگوها   ،  فر و  یا  خرید  ، سیگنال  ی معترّ نماِد  یک  برای  زمان،  یک  در  را  و ،  ش 

ی نموده و آن گروه را  ابتدا نظراِت آنان را در دو گروه، )خرید و فروش( جمع  ،کنند، بنابراین روباتنیمتوصّیه دارای  که  کرده، درصدگیر

ی هست را به ِ اندیکاتورها عنوان توصّیهدرصِد آراء بیشی    ی مهّم یک نکته کند. ویل بازهم  و الگوها، انتخاب یم  ، اسیالتورها ی نهانی

ضع آراِء  براساس  نباید  روبات  وعوجوددارد:  شر درصیف،  براساس  بلکه  نماید  سفارش  ثبِت  ی به  تعیتر   Acceptable»  در   شدهِد 

integrated  directions  percent»اقّل درصِد رأی قابل
ّ
نصاب    دهد خود قراریم  ثبِت سفارش قبول را معیار  ، حد

ّ
ه این درصِد حد

ّ
البت

وع کار یم  برای شر ی  نتایج، هو نیر برریس  با  و  ی کار  روبات درحتر و  یم  ،شمندانه باشد  تغییر را  به   . دهد این درصد  آن،    صورت تنظیماِت 

 . دارد ی خود، این درصد را ثابت نگاه سلیقهتواند به کاربر یم   یلاست وشدهانجام فرض  پیش 

قابِل  رأِی  »درصِد  هوشمنِد  و کاهِش  افزایش  امکان  ی  نیر بعد  ردیف  فراهمدر  ِ  شدهپذیرش« 
پارامی  اگر  اینکه  یعتی  است. 

«Change  accept  rating  automatically»  « را دروضعّیِتYesترکیت  از سوابق محاسبان   متناسب با    ، باشید، روبات« قرارداده

ی ، به های برریِس قبل قبول دوره قابل   دهد. آرایم، افزایش یا کاهش یمشده را بهصورِت خودکار، درصد تعیتر

 توّجه: 

لگونی را ب  ، اسیالتور اگر هیچ اندیکاتور 
ُ
ِ روبات، روشنیا ا وع  نکنید، روبات از رای راهنمانی به  همان ابتدا و بدون راهنما، شر

ل حدوِد زیان و سود که در ادامه به آنها اشاره  باتوّجه به ابزارهای هوشمنِد کنی 
 
تواند  خواهدشد، یمثبت سفارش خواهدکرد. این ویژگ

اتژی مستقلّ   ،شود که روباتموجب نادرسِت   نویع اسی   معامالن  را پیش  و 
 

البّته بستک د که  درزمان تعریف    ر،اّطالعاِت کارب   بهبگیر

های مربوط به بخش  های هوشمند، دارد. پارامی 

ه   : ی تنظیمات ذخیر

ها، اگر مایل باتوّجه  فتهو یم   ایید نمفرض استفادهنیستید که همواره از تنظیماِت پیشبه انبوِه پارامی  ی  خواهید تا تنظیماِت پیشر

ید، یم خود را به هSaveتوانید بااستفاده از کلیِد  کاربگیر کرده و در اجراِء بعدی، بااستفاده  ، تنظیماِت مورِدنظِر خود را در یک فایل، ذخیر

ید. ، همان تنظیمات را برگردانده و بهLoadاز کلیِد   کارگیر
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ه   فرض: پیش ی  شده تنظیماِت ذخیر

پیشنهادی    فرِض عنوان تنظیماِت پیش هانی را به فایل   MQL5\Filesی  روبات با هربار اجراء، بصورت خودکار، در زیرشاخه 

صPresetهای  دهد. کارآنی این فایل قراریم  set.با پسونِد 
ّ
 جنبهتنظیمات  گونهشود. این یم ، از نامشان مشخ

ً
د  نی پیشنهادی دار ، رصفا

  ایجادنماید. را با نیازهای خود، تنظیمات سفاریسر برای خود  ربر باید متناسب و درهرصورت کا

 

 : و اسیالتورها   اندیکاتورها بخش  

ی یم «  Using Signal Indicators and Oscillators» در بخش   جهت شناسانی َروندها، از    ،کنید که روباتتوانید تعیتر

 کند: چه اندیکاتور یا اسیالتوری استفاده 
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 توضیح  مقدار  گزینه 

BB (Bollinger Bands) Indicator ? 
Yes 
No 

 شود؟آیا از اندیکاتور بولینگر باند استفاده 

RSI (Relative Strength Index) Oscillator? 
Yes 
No 

 شود؟استفاده نست   قدرتشاخص آیا از اسیالتور 

RVI (Relative Vigor Index) Oscillator? 
Yes 
No 

 شود؟استفاده شاخص توان وابستهآیا از اسیالتور 

MAC (Moving Average Cross) Indicator? 
Yes 
No 

ی  آیا از اندیکاتور   شود؟ استفاده کنندههای متحّرک قطعمیانگتر

AMA (Adaptive Moving Average) indicator? 
Yes 
No 

ی متحّرک تطبیف  آیا از اندیکاتور   شود؟ استفاده میانگتر

WPR (Larry Williams' Percent Range) Oscillator? 
Yes 
No 

 آیا از اسیالتور 
َ
 ری ویلیامز محدوده درصد ل

 شود؟ استفاده

MACD (Moving Average 
Convergence/Divergence) Oscillator? 

Yes 
No 

/واگرانی آیا از اسیالتور   متحّرک همگرانی
ی  شود؟ استفادهمیانگتر

OsMA (Moving Average of Oscillator) Oscillator? 
Yes 
No 

ی متحّرک آیا از اسیالتور   شود؟ استفادهمیانگتر

Stochastic Oscillator? 
Yes 
No 

 شود؟استفاده استوکاستیکآیا از اسیالتور 

ADX (Average Directional Movement Index) 
Oscillator? 

Yes 
No 

ی  دارِ شاخص حرکت جهتآیا از اسیالتور   شود؟ استفاده  میانگتر

ADXWilder (Average Directional Movement Index 
Wilder) Oscillator? 

Yes 
No 

ی وایلدر شاخص حرکت جهتآیا از اسیالتور   دار میانگتر
 شود؟ استفاده

Ichimoku Kinko Hyo Indicator? 
Yes 
No 

 شود؟ استفاده ایچیموکو  آیا از اندیکاتور 

Momentum Oscillator? 
Yes 
No 

 شود؟ استفاده حرکتآیا از اسیالتور 

Alligator indicator? 
Yes 
No 

 شود؟ استفاده تمساح آیا از اندیکاتور 

SAR (Parabolic Stop and Reverse system) 
Indicator? 

Yes 
No 

ف و معکوسسهموی  آیا از اندیکاتور 
ّ
 سیستم توق

 شود؟ استفاده

CCI (Commodity Channel Index) Oscillator? 
Yes 
No 

 شود؟ استفاده شاخص کانال کاال آیا از اسیالتور 

MFI (Money Flow Index) Oscillator? 
Yes 
No 

 شود؟استفاده شاخص جریان پولآیا از اسیالتور 

MFI_RV (Money Flow Index) Oscillator? 
Yes 
No 

شاخص جریان پول )براساس حجم معامالت( آیا از اسیالتور 
 شود؟ استفاده

AC(Accelerator) Oscillator? 
Yes 
No 

 شود؟استفاده دهندهشتابآیا از اسیالتور 

AO(Awesome) Oscillator? 
Yes 
No 

 شود؟ استفاده مهیبآیا از اسیالتور 

Bears Power Oscillator? 
Yes 
No 

 شود؟استفاده خریس قدرِت آیا از اسیالتور 

Bulls Power Oscillator? 
Yes 
No 

 شود؟استفاده گاوی  قدرِت آیا از اسیالتور 

Chaikin Oscillator? 
Yes 
No 

ی آیا از اسیالتور   شود؟ استفاده  چایکتر

Chaikin_RV Oscillator? 
Yes 
No 

ی آیا از اسیالتور   شود؟ استفاده)براساس حجم معامالت(  چایکتر

DEMA (Double Exponential Moving Average) 
Indicator? 

Yes 
No 

 متحرک نمانی  آیا از اندیکاتور 
ی  دوگانه میانگتر

 شود؟ استفاده

TEMA (Triple Exponential Moving Average) 
Indicator? 

Yes 
No 

 متحرک نمانی سه گانه اندیکاتور آیا از 
ی  میانگتر

 شود؟ استفاده

TriX (Triple Exponential Moving Averages) 
Oscillator? 

Yes 
No 

 های متحرک نمانی سه گانه  آیا از اسیالتور 
ی میانگتر

 شود؟ استفاده
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 
VIDyA (Variable Index Dynamic Average) 
Indicator? 

Yes 
No 

ی پویای شاخص متغیر  اندیکاتور آیا از   شود؟ استفادهمیانگتر

DeMarker Oscillator? 
Yes 
No 

 شود؟استفادهدیمارکر آیا از اسیالتور 

Force Index Oscillator? 
Yes 
No 

و آیا از اسیالتور   شود؟استفاده  شاخص نیر

Force Index_RV Oscillator? 
Yes 
No 

و آیا از اسیالتور   )براساس حجم معامالت(شاخص نیر
 شود؟ استفاده

Fractals Indicator? 
Yes 
No 

 شود؟ استفاده  فرکتال آیا از اندیکاتور 

FrAMA Indicator? 
Yes 
No 

ی متحرکفرکتال آیا از اندیکاتور   های تطبیف  میانگتر
 شود؟ استفاده

Envelopes Indicator? 
Yes 
No 

 شود؟استفاده Envelopes آیا از اندیکاتور 

 

لگوها: بخش  
ُ
 ا

ی یم « Using Patterns» در بخش   کند: کنید که روبات جهت شناسانی َروندها، از چه الگوهانی استفادهتوانید تعیتر

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Tweezer Pattern? 
Yes 
No 

 شود؟استفاده قییح  آیا از الگوی 

Engulfing Pattern? 
Yes 
No 

 شود؟استفاده پوشا آیا از الگوی 

Hanging Man-Hammer Pattern? 
Yes 
No 

ش-آویزان ردِ مَ ی ها آیا از الگو 
ّ
 شود؟ استفاده چک

Dark Cloud-Piercing Pattern? 
Yes 
No 

هی ها آیا از الگو   شود؟ استفاده  نفوذی -ابر تیر

Morning Star-Evening Star Pattern? 
Yes 
No 

 گاهی شامستاره-گاه ی صبحستارهی ها آیا از الگو 
 شود؟ استفاده

Shooting Star-Inverted Hammer Pattern? 
Yes 
No 

ش وارونه-داری دنبالهستارهی ها آیا از الگو 
ّ
 شود؟ استفاده چک

Harami Pattern? 
Yes 
No 

 شود؟ استفاده  هارایمآیا از الگوی 
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Belt Hold Line Pattern? 
Yes 
No 

 شود؟استفاده خطوط کمربند آیا از الگوی 

Counter Attack Line Pattern? 
Yes 
No 

 حملهآیا از الگوی 
ّ
 شود؟استفاده خّط ضد

Windows Pattern? 
Yes 
No 

 شود؟استفاده پنجرهآیا از الگوی 

Gap Tasuki Pattern? 
Yes 
No 

 شود؟استفاده شکاِف تاسوگآیا از الگوی 

Three Methods Pattern? 
Yes 
No 

 شود؟استفادهسه گانه آیا از الگوی 

Separating Lines Pattern? 
Yes 
No 

 شود؟استفاده خطوط جداساز آیا از الگوی 

Magic Doji Pattern? 
Yes 
No 

 شود؟استفاده دویح  جادونی آیا از الگوی 

Natural process Pattern? 
Yes 
No 

 شود؟استفاده طبیعفرایند آیا از الگوی 

Minor fixed trend Pattern? 
Yes 
No 

 شود؟ استفاده روند ثابت جزن  آیا از الگوی 

Last group move Pattern? 
Yes 
No 

 شود؟استفاده آخرین حرکت گروهآیا از الگوی 

 

ل  : کننده بخش کنی  مان 
ّ
 های مقد

» در   ص یم   «Using Pre Controllersبخش 
ّ
مشخ ل توانید  اندیکاتورها،  کنندهکنید که کدام کنی  برریس  از  قبل  ها، 

تأییدکننده نسبت  لرهای  برریس شوند. درصورتیکه نسبِت تعدادی کنی  الگوها،  و  نکرده اسیالتورها  تأیید  لرهانی که 
  به کنی 

ّ
از حد اند 

ی  ِ  شده بیشی  تعیتر  رارخواهدگرفت. ق Trendباشد، آن نماد در آن لحظه مورد ارزیان 
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Timeframe for checking Controllers? 

 Smallest Scope Timeframe 
 Biggest Scope Timeframe 
 Start level of multi Timeframe 
 TF base for SL/TP calculation 
 Max(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) 
 Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) 
 Smallest System Timeframe 
 Biggest System Timeframe 
 Same as Time frames Analysis Settings 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M2) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M3) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M4) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M5) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M6) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M10) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M12) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M15) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M20) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M30) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H2) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H3) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H4) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H6) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H8) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H12) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & D1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & W1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & MN1) 

ی تایم  فریم پایه برای برریِس تعیتر
ل مان  کنندهکنی 

ّ
 های مقد

StdDev (Standard Deviation) Oscillator 
(As Controller)? 

Yes 
No 

انحراف استاندارد آیا از اسیالتور 
لبه  شود؟ استفادهکننده عنوان کنی 

OBV (On Balance Volume) Oscillator (As 
Controller)? 

Yes 
No 

عنوان به آیا از اسیالتور حجم متوازن 
ل  شود؟ کننده استفادهکنی 

BWMFI (Market Facilitation Index) 
Oscillator (As Controller)? 

Yes 
No 

 شاخص تسهیل بازار آیا از اسیالتور 
لبه  شود؟ کننده استفادهعنوان کنی 

AD(Accumulation/Distribution) Oscillator 
(As Controller)? 

Yes 
No 

عنوان  به  تراکم/توزی    عآیا از اسیالتور 
ل  شود؟ کننده استفادهکنی 

Volumes Oscillator (As Controller)? 
Yes 
No 

عنوان  به ها حجم آیا از اسیالتور 
ل  شود؟ کننده استفادهکنی 

Gator Oscillator (As Controller)? 
Yes 
No 

عنوان به تمساحآیا از اسیالتور 
ل  شود؟ کننده استفادهکنی 

ATR Oscillator (As Controller)? 
Yes 
No 

ِ آیا از اسیالتور 
ی ی محدوده میانگتر

لبه واقع کننده  عنوان کنی 
 شود؟ استفاده

Spread size (As Controller)? 
Yes 
No 

ید اندازهآیا از  عنوان به ی اسی 
ل  شود؟ کننده استفادهکنی 

Ticks volume (As Controller)? 
Yes 
No 

عنوان  به معامالت حجم/ تعداد آیا از 
ل  شود؟ کننده استفادهکنی 

Spread and Volume (As Controller)? 
Yes 
No 

ید و تعداد/حجم آیا از  ترکیب اسی 
لبه معامالت کننده  عنوان کنی 
 شود؟ استفاده

Restrict to past Opens and Closed (As 
Controller)? 

Yes 
No 

های بازگشانی و ی قیمتمحدودهآیا از 
ی در فریم لبه ها بست  کننده  عنوان کنی 

 شود؟ استفاده

Active market (As Controller)? 
Yes 
No 

ل به فّعالّیت بازار آیا از  کننده عنوان کنی 
 شود؟ استفاده

Top Symbol Rate (As Controller)? 
Yes 
No 

عنوان  به بندی نمادها رتبهآیا از 
ل  شود؟ کننده استفادهکنی 

Compare result with Natural process? 
Yes 
No 

ی روندهای ی مقایسهشیوهآیا از 
لبه طبیع کننده  عنوان کنی 
 شود؟ استفاده

Compare result with Minor fixed trend? 
Yes 
No 

عنوان به های ثابت جزن  روّیهآیا از 
ل  شود؟ کننده استفادهکنی 

Fit Spread with Candles size? 
Yes 
No 

ید نسبتاندازهآیا از  به ی متناسب اسی 
لبه ها میله کننده  عنوان کنی 

 شود؟ استفاده

 



 SM01Forexراهنمای روبات  

 148از    51صفحه  

 

: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

ل  ِ اجباری: کننده بخش کنی 
مان 

ّ
 های مقد

ی  «  Using Pre Force Controllers» بخش  در   صیم نیر
ّ
مشخ لتوانید  برریس  کنندهکنید که کدام کنی  از  قبل  ها، 

ل   هریک صورِت اجباری برریس شوند. درصورتیکه  اندیکاتورها، اسیالتورها و الگوها، به   ، آن نماد را در این زمان  ،ها کنندهاز این کنی 

 نخواهدشد. ( انجام Trendتأیید ننمایند، برریس وجود روند ) 

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

General Timeframe for checking all Force 
Controllers? 

 Smallest Scope Timeframe 
 Biggest Scope Timeframe 
 Start level of multi Timeframe 
 TF base for SL/TP calculation 
 Max(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) 
 Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) 
 Smallest System Timeframe 
 Biggest System Timeframe 
 Same as Time frames Analysis Settings 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M2) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M3) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M4) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M5) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M6) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M10) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M12) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M15) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M20) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M30) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H2) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H3) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H4) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H6) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H8) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H12) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & D1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & W1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & MN1) 

ی تایم  فریم پایه برای برریِس تعیتر
ل مان  کنندهکنی 

ّ
   های مقد

ً
که رصاحتا

ص ندارند تایم 
ّ
 فریم مشخ

Spread size (As Force Controller)? 
Yes 
No 

ید بهآیا از اندازه عنوان ی اسی 
ل  شود؟ کننده استفادهکنی 

Ticks volume (As Force Controller)? 
Yes 
No 

عنوان  آیا از تعداد/حجم معامالت به
ل  شود؟ کننده استفادهکنی 

Spread and Volume (As Force 
Controller)? 

Yes 
No 

ید و تعداد/حجم  آیا از ترکیب اسی 
لمعامالت به کننده  عنوان کنی 

 شود؟ استفاده

Restrict to past Opens and Closed (As 
Force Controller)? 

Yes 
No 

های بازگشانی و ی قیمتآیا از محدوده
ی در فریم لها بهبست  کننده  عنوان کنی 

 شود؟ استفاده

Active market (As Force Controller)? 
Yes 
No 

ل آیا از فّعالّیت بازار به کننده عنوان کنی 
 شود؟ استفاده

Top Symbol Rate (As Force Controller)? 
Yes 
No 

عنوان  بندی نمادها بهآیا از رتبه
ل  شود؟ استفادهکننده کنی 

Compare result with Natural process? 
Yes 
No 

ی روندهای ی مقایسهآیا از شیوه
لطبیع به کننده  عنوان کنی 
 شود؟ استفاده

Compare result with Minor fixed trend? 
Yes 
No 

عنوان های ثابت جزن  بهآیا از روّیه
ل  شود؟ کننده استفادهکنی 
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Fit Spread with Candles size? 
Yes 
No 

ید نسبتآیا از اندازه به ی متناسب اسی 
لها بهمیله کننده  عنوان کنی 

 شود؟ استفاده

 

ل  ِ اجباری: کننده بخش کنی 
 های پایانی

ص یم «  Using Pass Force Controllers»در بخش  
ّ
لتوانید مشخ ِ  کنندهکنید که کدام کنی 

ی یافت  و  برریس  از  بعد  ها، 

به Trendسیگناِل   برریس شوند. درصورتیکه  ،  اجباری  ل   هریک صورِت  این کنی  این زمان  ،ها کنندهاز  را در  نماد  ننمایند،    ،آن  تأیید 

 شود. یم گرفتهشده، نادیده سیگنال کشف 

یم آن است   ی ی مکانیر ِت وجود چنتر
ّ
ی سیگنالعل ایط، طوالنی   ،که، روال تعیتر شود و این درحایل  ممکن است متناسب با شر

ایط ،است که دیگر  ایط اّولّیه دیگر حاکم نباشد.  ،شر وع برریس سیگنال نیست و ممکن است که شر  همچون زماِن شر

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Compare result with Natural process? 
Yes 
No 

لی روندهای طبیع بهی مقایسهشیوهآیا از  کننده  عنوان کنی 
 شود؟ استفاده

Compare result with Minor fixed trend? 
Yes 
No 

لهای ثابت جزن  بهآیا از روّیه کننده  عنوان کنی 
 شود؟ استفاده

Depth of Market (As Force Controller)? 
Yes 
No 

لبهآیا از محاسباِت عمق بازار   شود؟ کننده استفادهعنوان کنی 

Depth of Market (As Force Controller) for Range? 
Yes 
No 

لآیا از محاسباِت عمق بازار به ایط عنوان کنی  کننده در شر
 شود؟ رعایِت محدوده، استفاده

 

ی تایم  ل فریم بخش تعیتر  های اجباری: کننده های کنی 

بخش   تایم «  Pre/Pass Controllers Timeframe checking» در  ی  تعیتر لامکان  از کنی  بریحی  برای  های  کنندهفریم 

لاین  فریِم مرجِع متفاون  را برای ی خود، تایم تواند بنابه سلیقه است. بعبارت دیگر کاربر یم شده فراهم  ،اجباری ی اجباری،  ا کنندهکنی 

ی   کند. تعیتر
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Spread size Timeframe? 

 Smallest Scope Timeframe 
 Biggest Scope Timeframe 
 Start level of multi Timeframe 
 TF base for SL/TP calculation 
 Max(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) 
 Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) 
 Smallest System Timeframe 
 Biggest System Timeframe 
 Same as Time frames Analysis Settings 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M2) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M3) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M4) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M5) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M6) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M10) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M12) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M15) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M20) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M30) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H2) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H3) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H4) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H6) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H8) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H12) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & D1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & W1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & MN1) 

ی تایم  فریم پایه برای برریِس تعیتر
ل ید ی اجباری اندازهکنندهکنی   ی اسی 

Ticks volume Timeframe? 

 Smallest Scope Timeframe 
 Biggest Scope Timeframe 
 Start level of multi Timeframe 
 TF base for SL/TP calculation 
 Max(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) 
 Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) 
 Smallest System Timeframe 
 Biggest System Timeframe 
 Same as Time frames Analysis Settings 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M2) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M3) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M4) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M5) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M6) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M10) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M12) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M15) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M20) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M30) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H2) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H3) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H4) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H6) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H8) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H12) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & D1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & W1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & MN1) 

ی تایم  فریم پایه برای برریِس تعیتر
ل ی اجباری تعداد/حجم کنندهکنی 

 معامالت 

Spread and Volume Timeframe? 

 Smallest Scope Timeframe 
 Biggest Scope Timeframe 
 Start level of multi Timeframe 
 TF base for SL/TP calculation 
 Max(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) 
 Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) 
 Smallest System Timeframe 
 Biggest System Timeframe 
 Same as Time frames Analysis Settings 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M2) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M3) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M4) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M5) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M6) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M10) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M12) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M15) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M20) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M30) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H2) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H3) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H4) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H6) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H8) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H12) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & D1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & W1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & MN1) 

ی تایم  فریم پایه برای برریِس تعیتر
ل ید و  کنندهکنی  ی اجباری ترکیب اسی 

 تعداد/حجم معامالت
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Restrict to past Opens and Closed 
Timeframe? 

 Smallest Scope Timeframe 
 Biggest Scope Timeframe 
 Start level of multi Timeframe 
 TF base for SL/TP calculation 
 Max(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) 
 Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) 
 Smallest System Timeframe 
 Biggest System Timeframe 
 Same as Time frames Analysis Settings 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M2) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M3) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M4) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M5) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M6) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M10) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M12) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M15) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M20) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M30) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H2) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H3) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H4) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H6) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H8) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H12) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & D1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & W1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & MN1) 

ی تایم  فریم پایه برای برریِس تعیتر
ل ی  ی اجباری محدودهکنندهکنی 
ی در فریمقیمت  ها های بازگشانی و بست 

Fit Spread with Candles size Timeframe? 

 Smallest Scope Timeframe 
 Biggest Scope Timeframe 
 Start level of multi Timeframe 
 TF base for SL/TP calculation 
 Max(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) 
 Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) 
 Smallest System Timeframe 
 Biggest System Timeframe 
 Same as Time frames Analysis Settings 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M2) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M3) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M4) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M5) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M6) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M10) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M12) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M15) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M20) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M30) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H2) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H3) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H4) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H6) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H8) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H12) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & D1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & W1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & MN1) 

ی تایم  فریم پایه برای برریِس تعیتر
ل ی  ی اجباری اندازهکنندهکنی 

 ها به میلهید نسبتمتناسب اسی  
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 بخش تنظیماِت امتیازده: 

ِ تنظیماِت مربوط «  Rating Settings»در بخش    برای تغییر
ی امتیازده و محاسباِت مربوط به  به نحوهامکاناِت فراوانی

 آن وجوددارد. 

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Rating by Effective votes? 
Yes 
No 

ی آراِء اندیکاتورها، اسیالتور و آیا محاسبه
 ؤ رتبه بندی مالگوها در 

ّ
 ؟باشد  ر ث

Change accept rating automatically? 
Manually 
Automatic by average percentage 

ِ   ی قابل پذیرشآیا رتبه
جهت ارزیان  آراء وزنی

صورت ، بهاندیکاتورها، اسیالتورها و الگوها 
 شود؟خودکار عوض 

Change control voting automatically? 
Manually 
Automatic by average percentage 

جهت  آیا تعداد آراء قابل پذیرش 
ل کند؟ بهها، کنندهکنی   صورت خودکار تغییر
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 
Acceptable integrated directions percent 
(Start rate for Auto)? 

0 ~ 100 
ِ اندیکاتورها،  وع درصد پذیرِش همسونی

شر
لگوها؟

ُ
 اسیالتورها و ا

Match percentages acceptance with 
timeframes (for auto modes)? 

Ascending 
Descending 
Uniform 

پذیرش با  روش تطبیق درصدهای قابل
 ؟ )برای حالت خودکار( ها فریمتایم 

Step for matching acceptable percent 
(for manual modes)? 

0 ~ 100 
پذیرش ی درصدهای قابلگام برای محاسبه

(؟   )برای حالت دست 

Below offset of acceptable integrated 
directions percent? 

0 ~ 100 
پذیرش در قابلقبول از درصِد ی قابلفاصله
 فریم؟ تایم 

Compare with average of Timeframes 
percents? 

Yes 
No 

ی درصدهای آیا نتیجه ی نهانی با میانگتر
ها، برای پذیرش، مقایسه  فریمقبول تایم قابل

 گردد؟

Acceptable vote of controllers (Minimum 
for Auto)? 

0 ~ 100 
لدرصد آراء قابل ها نندهکقبول برای کنی 

اقل عنوان به )برای حالت خودکار، 
ّ
برای و حد

وع کار درنظرگرفته  (؟ . شود یمشر

Below offset of acceptable integrated 
Controls percent? 

0 ~ 100 
پذیرش آراء  قبول از درصِد قابلی قابلفاصله
ل  ها؟ کنندهکنی 

First examples of assessing indicators 
and patterns? 

ی تایم  0 =< # ؟ تعداد نمونه برای اّولتر  فریِم قابل ارزیان 

First examples of assessing indicators 
and patterns (Stock Only)? 

# >= 0 
ی تایم  فریِم قابل ارزیان  تعداد نمونه برای اّولتر
 ی سهام(؟ )درحالت محدود به معامله

Maximum sample for assessing? # >= 0  ین تعداد ؟ُمجاز بیشی   نمونه برای ارزیان 

Maximum sample for assessing (Stock 
Only)? 

# >= 0 
ین تعداد  نمونه برای ارزیان   ُمجاز بیشی 

 ی سهام(؟ )درحالت محدود به معامله

Deep for assessing indicators and 
patterns (for Manually mode)? 

؟  0 =< #  تعداد گام برای ارزیان  عمیق تطبیف 

Very hard deep testing? 
Yes 
No 

ی هنگاِم آیا  ارزیان  عمیق، خیل سختگیر
 شود؟ 

Max. Deep Multi Timeframe for signal & 
SPs finding? 

# >= 0 
های سیستیم  فریمی ترتیب اّول از تایمشماره

 فرییم؟ ی چندتایمبرای افزودن به آرایه

Max.2 Deep Multi Timeframe for signal & 
SPs finding? 

# >= 0 
های سیستیم  فریمی ترتیب دّوم از تایم شماره

 فرییم؟ ی چندتایمبرای افزودن به آرایه

Max. Deep Multi Timeframe for signal & 
SPs finding (Stock Only)? 

# >= 0 
  های سیستیمفریمی ترتیب اّول از تایمشماره

فرییم ی چندتایمبرای افزودن به آرایه
 ی سهام(؟ )درحالت محدود به معامله

Max.2 Deep Multi Timeframe for signal & 
SPs finding (Stock Only)? 

# >= 0 
های سیستیم  فریمی ترتیب دّوم از تایم شماره

فرییم ی چندتایمبرای افزودن به آرایه
 ی سهام(؟ معامله)درحالت محدود به 

Min. Deep Multi Timeframe for signal 
finding? 

# >= 0 
های  فریمی ترتیب اّول از تایم باالترین شماره

ی سیستیم برای باقیماندن در آرایه
 فرییم؟چندتایم

Min.2 Deep Multi Timeframe for signal 
finding? 

# >= 0 
های  فریمتایم ی ترتیب دّوم از باالترین شماره

ی سیستیم برای باقیماندن در آرایه
 فرییم؟چندتایم

Min. Deep Multi Timeframe for signal 
finding (Stock Only)? 

# >= 0 

های  فریمی ترتیب اّول از تایم باالترین شماره
ی سیستیم برای باقیماندن در آرایه

ی فرییم )درحالت محدود به معاملهچندتایم
 سهام(؟ 

Min.2 Deep Multi Timeframe for signal 
finding (Stock Only)? 

# >= 0 

های  فریمی ترتیب دّوم از تایم باالترین شماره
ی سیستیم برای باقیماندن در آرایه

ی فرییم )درحالت محدود به معاملهچندتایم
 سهام(؟ 

Major Timeframes check for signal? # >= 0 
یم اصل از  فر ی ترتیب تایمشماره
های سیستیم برای برریس وجود  فریمتایم 

 سیگنال؟ 
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Major Timeframes check for signal (Stock 
Only)? 

# >= 0 

فریم اصل از  ی ترتیب تایمشماره
های سیستیم برای برریس وجود  فریمتایم 

ی  سیگنال )درحالت محدود به معامله
 سهام(؟ 

Start level of multi Timeframe? # >= 0 
فرییم برای ی چندتایمترتیب از آرایه شماره

وِع ارزیان  
 ها؟ شر

Start level of multi Timeframe (Stock 
Only)? 

# >= 0 
فرییم برای ی چندتایمترتیب از آرایه شماره

وِع ارزیان  
ی ها )درحالت محدود به معاملهشر

 سهام(؟ 

Ratios set as auto in Timeframes? 

 Manually 
 Auto Stock Storage 
 Auto Stock Storage Big 
 Auto Stock Game 
 Auto Stock Game Big 
 Auto Exchange Game 
 Auto Exchange-Stock Game 

؟ی وزنشیوه
 
 گذاری بر معیارهای ارزندگ

Ratios set as auto in Timeframes (Stock 
Only)? 

 Manually 
 Auto Stock Storage 
 Auto Stock Storage Big 
 Auto Stock Game 
 Auto Stock Game Big 
 Auto Exchange Game 

Auto Exchange-Stock Game 

 وزنی شیوه
 
گذاری بر معیارهای ارزندگ

 ی سهام(؟ )درحالت محدود به معامله

Ratio of Day to Rates? # >= 0 بندی؟وزن معیار نوسان در روز برای رتبه 

Ratio of Week to Rates? # >= 0 بندی؟وزن معیار نوسان در هفته برای رتبه 

Ratio of Month to Rates? # >= 0  بندی؟نوسان در ماه برای رتبهوزن معیار 

Ratio of Month Orders to Rates? # >= 0 
وزن معیار تعداد سفارشات در روز برای 

 بندی؟ رتبه

Ratio of Grow Prices to Rates? # >= 0 
وزن معیار ُرشِد قیمت در ماه آخر برای 

 بندی؟ رتبه

Ratio of Current Price to Rates? # >= 0  نماد وزن معیار ِ
 بندی؟ برای رتبه بهای کنونی

Ratio of Reverse Index to Rates? # >= 0  بندی؟ برای رتبه معکوسوزن معیار 

Ratio of Increased Months to Rates? # >= 0 
 های متوایِل افزایش بها تعداد ماهوزن معیار 
 بندی؟ برای رتبه

Change Reverse Index Ratio for ETFs and 
etc.? 

Yes 
No 

آنها برابر با صفر   ETFآیا برای نمادهانی که 
معیار  عنواِن به است، شعِت افزایش قیمت،

د؟ وزنی رتبه  بندی قرارگیر

Change Reverse Index Ratio for Reverse 
Index=0? 

Yes 
No 

آیا برای نمادهانی که معیار معکوِس آنها برابر 
باشند، شتاِب یم TSEبا صفر است و از بازاِر 

بندی عنواِن معیار وزنی رتبهافزایش قیمت، به
د؟   قرارگیر

Weighted Conversion Coefficient for 
Change Reverse Index? 

# >= 0 
یافته  معیار تغییر

یِب افزایش اثر وزنی ی رصی
 معکوس؟ 

Main Reverse Index type? 

 Change Reverse Index with P/E 
 Change Reverse Index with 
Average Price 
 Change Reverse Index with 
accelerate Price 

 نوع شاخص معکوس اصل؟ 

Other Reverse Index changing type? 

 Change Reverse Index with P/E 
 Change Reverse Index with 
Average Price 
 Change Reverse Index with 
accelerate Price 

؟  ی  نوع شاخص معکوِس جانشتر
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Which Cycles to get real analyzing? 

 No Cycle (fastest) 
 Any Cycle (Slowest) 
 Only Prime Cycles (Faster) 
 Only Fibonacci Cycles (Too 
fast) 
 Prime or Fibonacci Cycles 
(Fast) 
 Advanced Prime or Fibonacci 
Cycles (Super Fast) 

ی پایهCyclesها )در کدام نوبت ای و ( آنالیر
 شود؟ اسایس انجام 

How many Cycles to analyze Symbols (0 
for infinity)? 

# >= 0 
ی نمادها انجامCyclesچندنوبت ) شود ( آنالیر

 پایان(؟=ن  0)

Which action after # Cycle analyze? 

 Continue 
 Turn off Robot 
 Action after answer to 
Question 

ی نمادها،  بعداز تعداد نوبِت ُمجاز برای آنالیر
 اقدام به چه کاری بشود؟ 

 

 : Rangeبخش تنظیماِت شناسانی حالِت  

ِ تنظیماِت مربوط به شناسانی حالِت  «  Range deals Settings» در بخش    برای تغییر
های برخورد  و شیوه  Rangeامکانان 

 با حاالِت آن، وجوددارد. 

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Using Range Deals? 
 No 
 Analyze Only 
 Deal 

حالِت محدوده چگونه مورد استفاده  
د؟   قرارگیر

Which Timeframes to checking for 
Range? 

 All system Timeframes 
 Only specified Timeframes 

ها برای آزمایش وجود حالِت فریمکدام تایم 
 محدوده، آزمایش شوند؟ 
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Min Timeframe for checking Range 
Deals? 

 Current timeframe 
 1 minute* 
 2 minutes 
 3 minutes 
 4 minutes 
 5 minutes* 
 6 minutes 
 10 minutes 
 12 minutes 
 15 minutes* 
 20 minutes 
 30 minutes* 
 1 hour* 
 2 hours 
 3 hours 
 4 hours* 
 6 hours 
 8 hours 
 12 hours 
 1 day* 
 1 week* 
 1 month* 

ِ معامالِت ترین تایم کوچک فریم برای ارزیان 
 محدوده؟ 

Max Timeframe for checking Range 
Deals? 

 Smallest Scope Timeframe 
 Biggest Scope Timeframe 
 Start level of multi Timeframe 
 TF base for SL/TP calculation 
 Max(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) 
 Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) 
 Smallest System Timeframe 
 Biggest System Timeframe 
 Same as Time frames Analysis Settings 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M2) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M3) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M4) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M5) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M6) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M10) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M12) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M15) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M20) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M30) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H2) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H3) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H4) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H6) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H8) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H12) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & D1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & W1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & MN1) 

ِ معامالِت ترین تایم بزرگ  فریم برای ارزیان 
 محدوده؟ 

RSI Range check? 
Yes 
No 

برای  نست   قدرتشاخص آیا از اسیالتور 
 شود؟ استفادهکشف حالِت محدوده، 

ADX Range check? 
Yes 
No 

دار آیا از اسیالتور شاخص حرکت جهت
ی  برای کشف حالِت محدوده،  میانگتر
 شود؟ استفاده

CCI Range check? 
Yes 
No 

برای   آیا از اسیالتور شاخص کانال کاال 
 شود؟ استفاده کشف حالِت محدوده،

Stochastic Range check? 
Yes 
No 

برای کشف آیا از اسیالتور استوکاستیک 
 شود؟ استفادهحالِت محدوده، 

Minimum needed Sample to check? # >= 0  ین تعداد نمونه برای آزمایش؟  کمی 

Maximum Ranged Symbol in queue? # >= 0 
اکیر تعداد نمادهای محدوده

ّ
ای در  حد

؟   نهانی
ی  صّف آنالیر

Allow to registering repeated orders 
together? 

Yes 
No 

اگر برای نمادی، سفارش بازی وجوددارد، آیا 
ایِط محدوده، بازهم برای  ِ شر

ی درصورِت داشت 
 ؟ شوند ثبت آن نماد، سفارش دیگری 

Number of Bars to calculation? 
 Minimum 
 Average by Minimum 
 Maximum 

 محاسبه؟ تعداد میله )کندل( برای 

Number of SAR period to confirm 
ordering? 

0 ~ 7 
اقّل 

ّ
ها براساس اندیکاتور تعداد دورهحد

ایط   أییدِ ، برای تSARوار سهیم شر
 ؟ ایمحدوده

Calculate method for Range Bars 
sum? 

 Minimum Bars in 
Controls 
 Average Bars in 
Controls 

ها  میلهروش محاسبه برای مجموع 
 ای؟ های( محدوده)کندل

Calculate method for High/Low of 
Range Bars? 

 Average 
 Max/Min 

ها مینیمم میله/ ممیز ماکروش محاسبه برای 
 ای؟ های( محدوده)کندل
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Minimum percent need to greater 
than SAR period? 

# >= 0 
 نسبِت میله

ّ
اقل

ّ
ای های محدودهدرصد حد

با های متناسببه مجموع میلهنسبت
ی دوره  ؟ SARواِر شده از سهیمهای تعیتر

Calculate base minimum percent by 
Average method? 

Yes 
No 

،  کمینهی  محاسبهآیا  ی درصد برای ارزیان 
ی به ی باشد؟روش میانگتر  گیر

Divider strip divider to calculate 
margins? 

# >= 0 
ها، محدوده  ی کرانجهت محاسبه

 بر چند شود؟ تقسیم

Comparative percentage calculation 
method? 

 Average 
 Separately 

 ای؟ ی درصد مقایسهروش محاسبه

Continue ordering out of range? 
Yes 
No 

از  ،اگر درزمان ثبِت سفارش، قیمت نماد 
 باشد، آیا مراحل ثبتشدهمحدوده خارج

سفارش، با ثبِت یک سفارش معکوس،  
 یابد؟ ادامه
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 بخش تنظیماِت عمویم: 

یل  یم«  General Settings» در بخش   کنید.  روشن ویا خاموش  را   روبات  شده در تعبّیهتوانید ابزارهای هوشمند کمک و کنی 

 زیان دنبال  معامالن  )بازار ابزارهای قدرتمندی همچون روِش  
ّ
(، مدیرّیت مایل، حد کننده، خروج بدون زیان،  یا فوری، انتظاردار، ترکیت 

ی  اقّل سوِد تعیتر
ّ
ِ معامالت بعد از دریافت حد

ی ی بست   زیان تعیتر
اکیر
ّ
ی معامالت با حد وع  شده، بست  شده، محدودکردِن ثبِت سفارش با شر

ه.  Barیک   و غیر

 کنید....این موضوع خیل مهّم است: توّجه  

روبات یم  برروی همه این  نماد،  تواند همزمان  یک  برروی   
ً
ویا رصفا نمادها  از  بریحی  نمادها،  ی 

  ِ
پارامی  بنابراین اگر  باشد،  شده تنظیم   «All Symbols» دروضعّیِت    «، ?Trade By Symbol» کارکند. 

ی برمبنای تمام نمادها ثبت همواره تمام نمادهای را مورد برریس قرارداده و سف   نماید. یم ارشات را نیر

نظرتان است، در همان ابتدای کار، نمادهای موردنظر  
ّ
بنابراین چنانچه گروه خاّّص از نمادها مد

 کنید. را انتخاب 
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

ِ دقیقاین  هوشمندی که در    اِت امکانبریحی از  ازاِء  های بعد، به در بخش
ی های جزن   تر  بخِش وجوددارد، امکاناِت تعیتر پارامی 

فته(، فراهم  است. گردیده)برای کاربران پیشر

 توضیح  مقدار  گزینه 

Trade by Symbol? 

 Current Chart Symbol 
 All Symbols 
 Current Market Watch List 
 Forex Majors Symbols 
 Forex Minors Symbols 
 Forex Exotics Symbols 
 Forex RUB Symbols 
 Spot Metals Symbols 
 CFD Indexes Symbols 
 CFD Comodts Symbols 
 TSE\ بورس 
 TSE\ فرابورس 
 TSE\ م

ّ
 حّق تقد

 TSE\صندوق ETF 
 TSE\ ات

ّ
 مشتق

 IME\ ات
ّ
 مشتق

؟ ی ی گروه نمادها برای آنالیر  انتخاب اّولتر

Trade by Symbol (Filter 2)? 

 None 
 Forex Majors Symbols 
 Forex Minors Symbols 
 Forex Exotics Symbols 
 Forex RUB Symbols 
 Spot Metals Symbols 
 CFD Indexes Symbols 
 CFD Comodts Symbols 
 TSE\ بورس 
 TSE\ فرابورس 
 TSE\ م

ّ
 حّق تقد

 TSE\صندوق ETF 
 TSE\ ات

ّ
 مشتق

 IME\ ات
ّ
 مشتق

؟ ی ی گروه نمادها برای آنالیر  انتخاب دّومتر

Trade by Symbol (Filter 3)? 

 None 
 Forex Majors Symbols 
 Forex Minors Symbols 
 Forex Exotics Symbols 
 Forex RUB Symbols 
 Spot Metals Symbols 
 CFD Indexes Symbols 
 CFD Comodts Symbols 
 TSE\ بورس 
 TSE\ فرابورس 
 TSE\ م

ّ
 حّق تقد

 TSE\صندوق ETF 
 TSE\ ات

ّ
 مشتق

 IME\ ات
ّ
 مشتق

؟ ی ی گروه نمادها برای آنالیر  انتخاب سّومتر

Trade by Symbol (Filter 4)? [Symbol name] ؟ ی  انتخاب یک نماد برای آنالیر

Allow Number character in Symbol 
string? 

Yes 
No 

آیا اجازه هست که در نام نماد، عدد  
 باشد؟ آمده

Allow Dot character (Point) in Symbol 
string? 

Yes 
No 

آیا اجازه هست که در نام نماد، نقطه ).( 
 باشد؟ آمده

Allow Under Line character (_) in 
Symbol string? 

Yes 
No 

آیا اجازه هست که در نام نماد، زیرخّط )_( 
 باشد؟ آمده

Timeframe? 

 Current timeframe 
 1 minute* 
 2 minutes 
 3 minutes 
 4 minutes 
 5 minutes* 
 6 minutes 
 10 minutes 
 12 minutes 
 15 minutes* 
 20 minutes 
 30 minutes* 
 1 hour* 
 2 hours 
 3 hours 
 4 hours* 
 6 hours 
 8 hours 
 12 hours 
 1 day* 
 1 week* 
 1 month* 

  ی چند فریم پایه در گروه اّول آرایهتایم 
وع کار روبات؟ تایم   فرییم برای شر
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Timeframe2? 

 Current timeframe 
 1 minute* 
 2 minutes 
 3 minutes 
 4 minutes 
 5 minutes* 
 6 minutes 
 10 minutes 
 12 minutes 
 15 minutes* 
 20 minutes 
 30 minutes* 
 1 hour* 
 2 hours 
 3 hours 
 4 hours* 
 6 hours 
 8 hours 
 12 hours 
 1 day* 
 1 week* 
 1 month* 

  ی چند فریم پایه در گروه دّوم آرایهتایم 
وع کار روبات؟ تایم   فرییم برای شر

Timeframe (Stock Only)? 

 Current timeframe 
 1 minute* 
 2 minutes 
 3 minutes 
 4 minutes 
 5 minutes* 
 6 minutes 
 10 minutes 
 12 minutes 
 15 minutes* 
 20 minutes 
 30 minutes* 
 1 hour* 
 2 hours 
 3 hours 
 4 hours* 
 6 hours 
 8 hours 
 12 hours 
 1 day* 
 1 week* 
 1 month* 

  ی چند آرایهفریم پایه در گروه اّول تایم 
وع کار روباتتایم  )درحالت  فرییم برای شر

 ؟ ی سهام(محدود به معامله

Timeframe2 (Stock Only)? 

 Current timeframe 
 1 minute* 
 2 minutes 
 3 minutes 
 4 minutes 
 5 minutes* 
 6 minutes 
 10 minutes 
 12 minutes 
 15 minutes* 
 20 minutes 
 30 minutes* 
 1 hour* 
 2 hours 
 3 hours 
 4 hours* 
 6 hours 
 8 hours 
 12 hours 
 1 day* 
 1 week* 
 1 month* 

  ی چند فریم پایه در گروه دّوم آرایهتایم 
وع کار روباتتایم  )درحالت  فرییم برای شر

 ؟ ی سهام(محدود به معامله

Maximum TF for auto calculation 
TFs? 

 Current timeframe 
 1 minute* 
 2 minutes 
 3 minutes 
 4 minutes 
 5 minutes* 
 6 minutes 
 10 minutes 
 12 minutes 
 15 minutes* 
 20 minutes 
 30 minutes* 
 1 hour* 
 2 hours 
 3 hours 
 4 hours* 
 6 hours 
 8 hours 
 12 hours 
 1 day* 
 1 week* 
 1 month* 

ی  فریم برای محاسباِت ترین تایم بزرگ تعیتر
ِی تایم بهبه خودکاِر منته  ؟ها فریمکارگیر
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Order Registration method? 

 Market and Pending 
 Market 
 Pending 
 Advise only by Alert 
 Advise only by Messagebox 
 Advise only by system notification 
 Advise only by E-Mail 
 Advise by Alert, notification and E-
Mail 
 Advise by Alert and notification 
 Advise by Alert and E-Mail 

 ی پیشنهاد؟ روش ثبت سفارش یا ارائه

Order Registration method (Stock 
Only)? 

 Market and Pending 
 Market 
 Pending 
 Advise only by Alert 
 Advise only by Messagebox 
 Advise only by system notification 
 Advise only by E-Mail 
 Advise by Alert, notification and E-
Mail 
 Advise by Alert and notification 
 Advise by Alert and E-Mail 

ی پیشنهاد  روش ثبت سفارش یا ارائه
 ی سهام(؟ )درحالت محدود به معامله

Using Money Management? 
Yes 
No 

م خودکار مدیرّیِت مایل،   ی آیا از مکانیر
 بشود؟ استفاده

Using Trailing Stop? 
Yes 
No 

م خودکار دنبال  ی ی قیمت،  کنندهآیا از مکانیر
 بشود؟ استفاده

Using Break Even? 
Yes 
No 

م خودکار پایان ن  
ی ،  معامالتزیاِن آیا از مکانیر
 بشود؟ استفاده

Using Force Close by Profit? 
Yes 
No 

م خودکار  ی ِ معامالتآیا از مکانیر
ی بابِت  بست 
ص، استفاده

ّ
 بشود؟ سوِد مشخ

Using Force Close by Loss? 
Yes 
No 

م خودکار  ی ِ معامالتآیا از مکانیر
ی بخاطِر  بست 
ص، استفاده

ّ
 بشود؟ زیاِن مشخ

Using Order time controller? 
Yes 
No 

م زمان  ی بندِی معامالت،  آیا از مکانیر
 ؟ بشود استفاده

Trade on new bar? 
Yes 
No 

 برروی میله  
ً
آیا ثبت سفارشات، رصفا

 شود؟ انجام )کندل( جدید 

Registering of Buy and Sell together? 
Yes 
No 

آیا امکان ثبت سفارش فروش، هنگامیکه 
برای آن نماد، پوزیشن خرید باز است، و 

 باشد؟ برعکس، وجودداشته

Allow to registering repeated orders 
together? 

Yes 
No 

 پوزیشتی باز باشد و 
ً
اگر برای نمادی، قبال

دوباره موقعّیِت همان نوع معامله 
باشد، آیا اجازه هست که دوباره شدهفراهم

 شود؟سفارش مشابه با پوزیشِن باز، ثبت

Maximum Open Position/Order Alert 
in Big loop(0=infinite)? 

 های باز؟ ی ُمجاز برای پوزیشنبیشینه 0 =< #

Acceptable Slippage/Deviation (For 
manual Trailing)? 

# >= 0 
قبول چند پوینت مقدار لغزش/انحراف قابل

 است؟ 

Magic Number # >= 0 
ِ منحرصبهشماره فرِد این روبات ی جادونی

 برای ثبت سفارشات، چیست؟ 

Check-out time (milliseconds)? # >= 0 
ِ تایمِر داخِل فاصله

ی زمانی برای فراخوانی
 ثانّیه؟ روبات به میل

Between Check-outs time 
(milliseconds)? 

# >= 0 
ِ حلقه درنگ

ی دو فراخوانی ی بزرگ به بتر
 ثانّیه؟ میل

Big Delay between some actions 
(milliseconds): 

# >= 0 
طوالنی برای بریحی عملّیات به  درنگ 
 ثانّیه؟ میل

Short delay between some actions 
(milliseconds): 

# >= 0 
درنگ کوتاه برای بریحی عملّیات به 

 ثانّیه؟ میل

Big delay between display loop 
(milliseconds): 

# >= 0 
درنگ طوالنی برای عملّیاِت تکراری در 

 ؟ثانّیهها به میلحلقه
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 
Short delay between display loop 
(milliseconds): 

# >= 0 
درنگ کوتاه برای عملّیاِت تکراری در  

 ثانّیه؟ها به میلحلقه

Delay for display status 
(milliseconds): 

# >= 0 
درنگ برای نمایش وضعّیت، اّطالعات و 
گزارشاِت مورِدنظر کاربر برروی چارت به 

 ثانّیه؟ میل

Delay for Mouse and Keyboard 
Control (milliseconds): 

# >= 0 
به وضعّیِت ی زمانی شکیسر کمینه
 ثانّیه؟ کلید و ماوس به میلصفحه

Max retries on error: # >= 0 
ی تکرار یک فرمان درصورِت  بیشینه

 مواجهه با خطا: 

Max bars of rate data to First 
retrieve: 

# >= 0 
قبوِل تعداد میله جهت  قابل یبیشینه

 برداشت اّطالعاِت یک نماد: 

Close any Charts first (If not open 
Order and Position)? 

Yes 
No 

وع هانی کار روبات، چارتبهآیا در هنگام شر
که متناظر با هیچ پوزیشِن بازی نیستند، 

 شوند؟ بسته

Open Charts separately for every 
Symbol? (Not recommended) 

Yes 
No 

برای هر نماِد مطرح، یک چارت بازشود؟ 
شود که منابع  یمشود زیرا باعثنیم)توصّیه

شده، برای سایر جهت استفادهسیستیم، ن  
کارهای روبات، امکانان  

 باشد.( وجودنداشته

Open chart on first symbol Order? 
Yes 
No 

ی سفارش ثبتبرای  شده جهت یک اّولتر
 نماد، چارت جدیدی بازشود؟

Open chart on first symbol Order 
advise? 

Yes 
No 

ی سفارش پیشنهادشده جهت یک  برای اّولتر
 نماد، چارت جدیدی بازشود؟

Timeframe for charts opened on 
symbol Order? 

 Smallest Scope Timeframe 
 Biggest Scope Timeframe 
 Start level of multi Timeframe 
 TF base for SL/TP calculation 
 Max(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) 
 Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) 
 Smallest System Timeframe 
 Biggest System Timeframe 
 Same as Time frames Analysis Settings 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M2) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M3) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M4) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M5) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M6) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M10) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M12) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M15) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M20) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & M30) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H2) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H3) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H4) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H6) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H8) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & H12) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & D1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & W1) 
 Max(Min(TF of SL/TP & Biggest Scope Timeframe) & MN1) 

چارت جدید برای سفارش جدید، با چه 
 فرییم بازشود؟ تایم 

Close not use charts after deal? 
Yes 
No 

هانی که مورد آیا بعد از هر معامله، چارت
که پوزیشن   شوند )آنهانی ، بستهند نیاز نیست

 باز ندارند(؟

Mini chart fast updating Dividing 
coefficient (0=All Tfs)? 

# >= 0 
ِ فریمبندی تایم تقسیم

 ها برای بروزرسانی
 ها؟چارتنمادها در میتی  شی    ِع 

Maximum order at a time? # >= 0 
 ی تعداد پوزیشن باز در یک زمان؟بیشینه
از این تعداد، سفاریسر  )بیش
 ( . نخواهدشد ثبت

Minimum Acceptable Bars in First 
Period? 

# >= 0 
قبوِل تعداد میله جهت  ی قابلکمینه

 برداشت اّطالعاِت یک نماد: 

Days for Calculating Min/Max 
Controller Prices? 

# >= 0 
ها جهت ی میلهتعداد روز برای محاسبه

 محاسبات مربوط به بیشینه/کمینه نمادها؟

Days for Screening very last deal? # >= 0 

پذیرش برای  ی تعداد روز قابلبیشینه
فّعال بودن یک نماد؟ )از نمادی که  غیر

فّعال بودهبیش است،  از این تعداد روز، غیر
 گردد.( رصفنظر یم
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Apply time limit to main list? 
Yes 
No 

نمادهانی که برای تعداد روز  آیا از 
ی  فّعال بودهتعیتر اند، شده، غیر

 رصفنظرشود؟ 

Write long detail log? 
Yes 
No 

الگ با جزئّیات زیاد از عملکرِد روبات، آیا 
 ایجادگردد؟ 

Write long detail Error? 
Yes 
No 

الگ با جزئّیات زیاد از خطاها، آیا 
 ایجادگردد؟ 

Write Status log? 
Yes 
No 

آیا الگ از وضعّیِت روبات، درهنگام 
وع روزرسانی به تحلیل هرنماد ایجاد یا به شر
 گردد؟

Maximum percent acceptable of 
Physical memory full? 

# >= 0 
قبول برای ُپرشدِن ی درصِد قابلبیشینه
 ؟ (RAM) ی کامپیوتر حافظه

Minimum percent acceptable of 
Physical memory free? 

# >= 0 
قبول فضای خایل از ی درصِد قابلکمینه
 (؟ RAMی کامپیوتر )حافظه

Maximum percent acceptable of 
Total memory full? 

# >= 0 
قبول برای ُپرشدِن کّل  ی درصِد قابلبیشینه
 ی کامپیوتر؟حافظه

Minimum percent acceptable of Total 
memory free? 

# >= 0 
قبول فضای خایل از کّل ی درصِد قابلکمینه
 ی کامپیوتر؟حافظه

Will the robot be shut down if the 
memory is full? 

Yes 
No 

ی کامپیوتر ُپرشد درصورتیکه حافظه
 بشود؟ )اشباع(، آیا روبات خاموش

Would the license be asked to submit 
orders? 

Yes 
No 

هرمورد ثبت سفارش، از کاربر آیا قبل از 
 شود؟ گرفتهاجازه

Request permission to first 
synchronize? 

Yes 
No 

ی همگام  ها در سازی دادهآیا برای اّولتر
Client  باServer از کاربر ،
 شود؟ گرفتهاجازه

Get out Old Symbols? 

 No 
 Stringent 1(using Symbol 
properties) 
 Stringent 2(using Symbol history 
in Terminal) 
 Stringent 3(using last trade in last 
M1) 
 Stringent 4(using Symbol history 
in Server) 

ت
ّ
ها برای رصفنظرکردن از نمادهانی که مد

  کشفی اند، از چه روِش ای نداشتهمعامله
 شود؟ استفاده

Get out empty ASK symbols? 
Yes 
No 

نمادهانی که فاقد قیمِت تقاضا آیا از 
 هستند، رصفنظرشود؟ 

Get out empty BID symbols? 
Yes 
No 

آیا از نمادهانی که فاقد قیمِت عرضه  
 هستند، رصفنظرشود؟ 

Get out empty last symbols trade 
time? 

Yes 
No 

ی معامله   آیا از نمادهانی که فاقد تاری    خ اّولتر
 هستند، رصفنظرشود؟ 

Get out empty last symbols trade 
time in TFs? 

Yes 
No 

ی معامله   آیا از نمادهانی که فاقد تاری    خ اّولتر
فریِم درحاِل برریس هستند،  در تایم 

 رصفنظرشود؟ 

Get out after seconds fetching long 
time(0=infinity)? 

# >= 0 
تحّمل برای پاسخ نماد ی زمان قابلبیشینه

 
 
چند ثانّیه است؟ )اگر ها، جهت اعالم ویژگ

 (. شود بیش از این شد، از نماد رصفنظر یم

Obsessive updates? 
Yes 
No 

ِ دادهآیا در به
انه و ها، سختروزرسانی گیر
ند وسوایس عمل

ُ
شود؟ )روبات خیل ک

 خواهدشد.( 

Warning mod for Internet 
Connection lost? 

 By Messagebox 
 By Alert 

سازی درصورِت قطع ارتباط  آگاهروش 
نت؟  روبات با اینی 

Using Stop loss and Take Profit? 

 No Stop Loss and Take Profit 
 Both Stop Loss and Take Profit 
 Stop Loss Only 
 Take Profit Only 

چه سیاست  برای قراردادِن حدوِد خودکاِر 
 سود و زیان اجراءشود؟ 
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Bit version of the terminal allows? 
 Both 32 and 64 bits 
 Only 32 bits 
 Only 64 bits 

برروی آن نصب است،   روبات که ترمینایل
 چند بیت  باشد؟ 

Terminal name control? (Not 
recommended) 

Yes 
No 

وع کار، آیا نام ترمینال  بهروبات درهنگام شر
ل را برای برریِس  نماید؟  سازگاری، کنی 

ل، ممکن است  )رصفنظرکردن از این کنی 
 موجب زیان شود.(

Stop if incorrect Build# (Not 
recommended)? 

Yes 
No 

وع ی کار، آیا شمارهبهروبات درهنگام شر
ساخت ترمینال را برای برریس سازگاری، 

ل ل، کنی  نماید؟ )رصفنظرکردن از این کنی 
 موجب زیان شود.(ممکن است 

Stop if incorrect Build# on VPS? 
Yes 
No 

وع ، آیا VPSکار برروی بهروبات درهنگام شر
ی ساخت ترمینال را برای برریس شماره

ل  نماید؟ سازگاری، کنی 

Minimum RAM requirements (MB)? # >= 0 
بان   RAMقبول ی قابلکمینه ی کامپیوتر میر

 )مگابایت(؟

Minimum CPU Core requirements? # >= 0 
ی پردازنده  قبول تعداد هستهی قابلکمینه

بان؟ ی  در کامپیوتر میر

Maximum increase allowed in stock 
prices for Buy(0=infinite)? 

# >= 0 
ی ُمجاز درصد ُرشد قیمِت نماد بیشینه

داری در بازارهای با  )برای حالت سهام
 ( TSEمحدودّیِت سقف قیمِت روزانه مثل 

Symbols with highest percentage 
ranking? 

# >= 0 
ی درصدی  گری، کمینهدرهنگام غربال 

ها، برای بندیقبول از فهرسِت رتبهقابل
ی یک نماد؟ ادامه  ی آنالیر

Symbols with highest percentage 
ranking (Stock Only)? 

# >= 0 

ی درصدی  گری، کمینهدرهنگام غربال 
ها، برای بندیقبول از فهرسِت رتبهقابل
ی یک نماد )درحالت محدود به ادامه ی آنالیر
 ی سهام(؟معامله

Minimum number of symbols to 
monitor (Bolter list)? 

# >= 0 
ی تعدادی ُمجاز نماد در فهرسِت  کمینه
 گری؟غربال

Maximum number of symbols to 
monitor (Bolter list)? 

# >= 0 
ی تعدادی ُمجاز نماد در فهرسِت بیشینه
 گری؟غربال

Maximum number of symbols can 
show in Market Watch? 

# >= 0 
ی تعداد ُمجاز نمایش نماد در  بیشینه

Market Watch List ؟ 

Random hide symbol before Max 
Market Watch limit? 

# >= 0 

درصورتیکه تعداد نمادهای موجود در  
Market Watch List ی در آستانه

صورت  ی ُمجاز قرارگفت، آیا بهبیشینه
، بریحی نمادها از فهرست خارج فاف 

ّ
 شوند؟ات

Clean Watch list method for better 
speed? 

 No cleaning 
 Try clean all 
 Nth last Symbol 

رویسر  برای افزایش شعِت روبات، از چه
 Market Watch Listسازی برای پاک
 شود؟ استفاده

Incremental symbols only for # 
months? 

# >= 0 
 نمادهانی برریس

ً
تعداد  شوند که بهرصفا
 اند؟ قیمت افزاییسر داشته#ماه 

Incremental symbols only for # 
months (Stock Only)? 

# >= 0 
 نمادهانی برریس

ً
تعداد  شوند که بهرصفا

اند )درحالت #ماه قیمت افزاییسر داشته
 ی سهام(؟ محدود به معامله

Trading method? 

 Only Exchange Trading 
 Only Stock Trading 
 Exchange and Stock 
Trading 

 تجاری روبات، چگونه باشد؟ عملّیاِت 

Last seconds for checking Symbols 
updated(0=Auto)? 

# >= 0 
بودِن بازار، چند برای نمایش درصِد فّعال

نظر باشد؟ ثانّیه
ّ
 ی آخر مد

Which signal to work on? 
 Buy and Sell signals 
 Buy signals 
 Sell signals 

 هانی کارکند؟نوع سیگنالروبات، روی چه
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Sort Watch List if possible? 
Yes 
No 

درصورت امکان، آیا نمادهای موجود در 
Market Watch List بصورِت الفبانی ،

ب
ّ
 بشوند؟ مرت

Sort Symbols per Rates before 
Analyzing? 

Yes 
No 

، آیا فهرسِت  قبل ی وع آنالیر از شر
ها،  شده براساس رتبهبندیرتبه

ب
ّ
 بشود؟ مرت

Distributed size to get reserve for 
ArrayResize? 

# >= 0 
های دینامیک،  ی آرایهبرای افزایش اندازه

 چندبایت پیشبیتی بشود؟ 

Price calculation type? 

 Based on Close prices 
 Based on Open prices 
 Based on High prices 
 Based on Low prices 
 Based on the Median price 
 Based on the Typical price 
 Based on the Average Weighted 
Close price 
 Based on the Average Weighted 
Open Close price 
 Bar size (High - Low) {For system 
usage only} 
 Weighted Buy price. 
 Weighted Sell price. 
 Weighted Buy and Sell price. 

ِ ی قیمِت  روش محاسبه
هر میله  وزنی

 )کندل( چه باشد؟ 

Price calculation type (Stock Only)? 

 Based on Close prices 
 Based on Open prices 
 Based on High prices 
 Based on Low prices 
 Based on the Median price 
 Based on the Typical price 
 Based on the Average Weighted 
Close price 
 Based on the Average Weighted 
Open Close price 
 Bar size (High - Low) {For system 
usage only} 
 Weighted Buy price. 
 Weighted Sell price. 
 Weighted Buy and Sell price. 

ِ ی قیمِت  روش محاسبه
هر میله  وزنی

شد )درحالت محدود به  )کندل( چه با
 ی سهام(؟معامله

WebRequest Timeout (milliseconds)? # >= 0 

ت انتظار ُمجاز برای دریافت پاسخ 
ّ
مد

ِ یک سایت، چند  
درهنگام فراخوانی

 ثانّیه است؟ میل

Get Forex Centers info from web? 
Yes 
No 

آیا اّطالعاِت مراکز فّعال فارِکس از سایت،  
 شود؟ استخراج

Set old files dating to delete 
(seconds)? 

# >= 0 
های ی زمان برای نگهداری فایلبیشینه

 قدییم، چند ثانّیه است؟ 

Auto backup from Database? 
Yes 
No 

صورت خودکار،  داده، بهآیا از پایگاه
ی بشود؟   پشتیبانگیر

Build OIPCs Statistic report file when 
turning off? 

Yes 
No 

شدن  هنگامیکه روبات درحال خاموش 
ایط سیستم و   است، آیا گزاریسر از شر

 صورت فایل متتی ایجادبشود؟امتیازات، به
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 بخش تنظیماِت بازار بورس ایران: 

  نمایید. این روبات درصورِت تنظیمهای اختصاّص برای بازار بورس تهران را  توانید گزینهیم«  TSE Settings» در بخش  

ِ اجازه 
ی ی فّعالّیت ، یم ازطرف کارگزاری  ی فّعالّیتداشت   . نماید تواند در بازار بورس و فرابورس ایران نیر

 

 توضیح  مقدار  گزینه 
Downloading and calculating TSE 
Fundamental? 

Yes 
No 

ی  TSEآیا اّطالعاِت  از سایت آن، بارگیر
 بشود؟ 

Start string in TSE Fundamental file?  "نماد" 
وع اّطالعات در رشته ای که نشانگر شر

ی   باشد؟ شده یمفایل بارگیر

Start position in TSE Fundamental 
file? 

# >= 0 
وع برای جستجو در  شماره ی بایت شر

ی   شده؟  فایل بارگیر

Row period in TSE Fundamental file? # >= 0 یدوره  شده؟ ی تکرار ردیف در فایل بارگیر

Symbol start position in TSE 
Fundamental file? 

# >= 0 
وع شماره ی بایت در هر ردیف بابِت شر

ی نام نماد در فایل   شده؟ بارگیر

P/E start position in TSE Fundamental 
file? 

# >= 0 
وع شماره ی بایت در هر ردیف بابِت شر

P/E  ی  شده؟ نماد در فایل بارگیر

EPS start position in TSE Fundamental 
file? 

# >= 0 
وع شماره ی بایت در هر ردیف بابِت شر
EPS  ی  شده؟ نماد در فایل بارگیر

«P» in P/E calculation method? 
 Site by last and static value 
 Auto by current and dynamic values 

ی قیمت برای روش محاسبه
 ؟ P/Eآوردِن بدست

TSE Fundamental adding method? 
 Read from downloaded converted file 
 Import to database 
 Read directly from downloaded original URL 

کردن روبات از چه رویسر برای اضافه
 کند؟ اّطالعاِت بنیادی استفاده 

N for clean Watch list Nth method for 
P/E finding speed? 

# >= 0 

یکردِن   Watchبرای افزایش شعت و تمیر
List ی مقادیر درهنگام محاسبهP/E  ،

از انتهای لیست، از  تر چند ردیف قبل
Watch List ون  شود؟ کشیدهبیر

Start search for middle URL section? # >= 0 
مرجع  URLی ی موجود در میانهشماره

ی، برای راست   آزمانی آدرس، جهت بارگیر
وع  شود؟ از چند شر

End search for middle URL section? # >= 0 
مرجع  URLی ی موجود در میانهشماره

ی، برای راست   آزمانی آدرس، جهت بارگیر
 یابد؟تا چند ادامه
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 ها: فریم بخش تنظیم خودکار تایم 

صهای مربوط توانید گزینه یم «  Time frames Analysis Settings» در بخش  
ّ
م تحلیل و مشخ ی ین  به مکانیر نمودِن بهی 

ی فّعالّیِت روبات در هر نوبت از شکیسر فریم برای تایم   کنید. ها را تعیتر

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Minimum Number of Spreads on TF 
scope? 

# >= 0 
ید  قابلتعدادِی ی کمینه قبول اسی 

با  ای متناسبشده در محدودهگنجانده
 فریم؟ تایم 

Change multi Time frames to 
advised? 

 No change 
 Change per Symbol 
 Change per Cycle 

ی کار؟فریمی تغییر تایمشیوه  ها درحتر

Smallest Time frame for advise? 

 Current timeframe 
 1 minute* 
 2 minutes 
 3 minutes 
 4 minutes 
 5 minutes* 
 6 minutes 
 10 minutes 
 12 minutes 
 15 minutes* 
 20 minutes 
 30 minutes* 
 1 hour* 
 2 hours 
 3 hours 
 4 hours* 
 6 hours 
 8 hours 
 12 hours 
 1 day* 
 1 week* 
 1 month* 

فریم ُمجاز قابل  ترین تایم کوچک
 انتخاب؟

Biggest Time frame for advise? 

 Current timeframe 
 1 minute* 
 2 minutes 
 3 minutes 
 4 minutes 
 5 minutes* 
 6 minutes 
 10 minutes 
 12 minutes 
 15 minutes* 
 20 minutes 
 30 minutes* 
 1 hour* 
 2 hours 
 3 hours 
 4 hours* 
 6 hours 
 8 hours 
 12 hours 
 1 day* 
 1 week* 
 1 month* 

 فریم ُمجاز قابل انتخاب؟ترین تایم بزرگ 

Start Bars needed to find the 
process? 

# >= 0 
ی تعدادی میله )کندل( از یک  کمینه

وع برریِس تایم  فریم؟  نماد، برای شر

Ratio of Spread Capacity? 0 ~ 100 
یدهای قابل   تعداد اسی 

یب وزنی رصی
ص از یک گنجاندن در محدوده

ّ
ی مشخ

 فریم؟ تایم 
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Ratio of Trend Line? 0 ~ 100 
یب وزنی تعداد خطوط ساده ی رصی

ص از هروندی موجود در محدود
ّ
ی مشخ

 فریم؟ یک تایم 

Allowed percent for Zero process 
TFs? 

0 ~ 100 

قبول ی درصدی قابلینهبیش
و   ی روند های فاقِد خّط سادهفریمتایم 
های فریمتایم قبول برای ی قابلکمینه
 ؟ ی روند خّط ساده داری

Max Symbol sample for TFs analyze? # >= 0 
تعدادی نماد برای آزمون جهت ی بیشینه

ِ مجموعه تایم
ی  های مناسب؟ فریمیافت 

 

ی حدود زیان و سود:   بخش تنظیماِت تعیتر

ی حدود زیان و سود را  های مربوط توانید گزینهیم«  Stop loss and Take Profit Settings»در بخش   م تعیتر ی به مکانیر

 کنید. درهنگام ثبِت سفارشات، تنظیم

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set Stop loss and Take Profit (By 

ATR)? 
 Automatic 
 Manually 

محّل قراردادِن حدوِد سود و زیان 

ی به شود ویا از صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت استفاده
های دست   ؟گردد پارامی 

Fixed Stop Loss (for Manually mode)? # >= 0 
 
ّ
زیان )در  تعداد پوینت برای ایجاِد حد

 ( حالِت دست  

Fixed Take Profit (for Manually 

mode)? 
# >= 0 

 سود )در  
ّ
تعداد پوینت برای ایجاِد حد

 ( حالِت دست  

Offset from Stop Levels in Point-

ST&TP (for Manually mode)? 
# >= 0 

،  Stop Levelsپوینت برای افزودن به 

ی حدود سود و زیان )در هنگام محاسبه

 )  حالِت دست 

Reward Risk Ratio? # >= 0  ؟ ریسک نسبِت پاداش به 

Base period for Stop Loss 

Calculating? 

 Min period for extremum of controllers 

calculation 

 Fast period for indicators 

 Medium period for indicators 

 Slow period for indicators 

 Very slow period for indicators 

 So slow period for indicators 

 Many so slow period for indicators 

ی تعداد دوره برای محاسبه ، ATRی تعیتر

 زیان؟محاسبه یمبناعنوان به
ّ
 ی حد
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Base period for Take Profit 

Calculating? 

 Min period for extremum of controllers 

calculation 

 Fast period for indicators 

 Medium period for indicators 

 Slow period for indicators 

 Very slow period for indicators 

 So slow period for indicators 

 Many so slow period for indicators 

ی تعداد دوره برای محاسبه ، ATRی تعیتر

 سود؟عنوان مبنای محاسبهبه
ّ
 ی حد

Max after TF for calculating Max 

ATR? 
# >= 0 

، به چند  ATRی مقدار برای محاسبه

 شود؟ مراجعهتر( )بزرگفریم بعدی تایم 

TF base for SL/TP calculation? 

 Current timeframe 
 1 minute* 
 2 minutes 
 3 minutes 
 4 minutes 
 5 minutes* 
 6 minutes 
 10 minutes 
 12 minutes 
 15 minutes* 
 20 minutes 
 30 minutes* 
 1 hour* 
 2 hours 
 3 hours 
 4 hours* 
 6 hours 
 8 hours 
 12 hours 
 1 day* 
 1 week* 
 1 month* 

ی حدود سود  فریِم مبنا برای محاسبهتایم 

 و زیان؟

 

 بخش تنظیماِت سیستم معامالن  شکست: 

م معامالن  شکست در  های مربوط گزینهتوانید  یم«  Breakout Pending Order Settings»کوچک در بخش   ی به مکانیر

 نمایید: سفارشات انتظاردار را تنظیم

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set Breakout?  Automatic 
 Manually 

ی به حاسباتم شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 ؟ گردد استفاده

Number of Bars for Breakout 

calculation (If Mode not Auto)? 
# >= 0 

مورِدنیاز میله )کندل(  تعداد ی کمینه

خودکار در حالِت اگر ) محاسبهبرای 

 ؟ (نباشد
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 

 زیان  بخش تنظیماِت  
ّ
 : کنندهدنبال مربوط به حد

م  های مربوط توانید گزینهیم«  Trailing Stop settings» بسیار مهّم  در بخش   ی  زیان دنبال به مکانیر
ّ
دهید. حد  کننده را تغییر

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Trailing Stop Mode?  Automatic SL by PSAR or last Bar close 
 Use fixed values 

ی صورت خودکار محاسبات به شود تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Auto TF for SL trail? 

 Current timeframe 
 1 minute* 
 2 minutes 
 3 minutes 
 4 minutes 
 5 minutes* 
 6 minutes 
 10 minutes 
 12 minutes 
 15 minutes* 
 20 minutes 
 30 minutes* 
 1 hour* 
 2 hours 
 3 hours 
 4 hours* 
 6 hours 
 8 hours 
 12 hours 
 1 day* 
 1 week* 
 1 month* 

هانی که فرض برای پوزیشنفریم پیشتایم 

هردلیل، فاقد حدود سود و زیان به

 اند؟ مانده

Stop loss for Trailing Stop settings (If 

Mode not Auto)? # >= 0 

 زیان چند پوینت برای محاسبه
ّ
ی حد

حالِت خودکار شود )اگر در درنظرگرفته

 نباشد(؟ 

Acceptable Minimum Take Profit (If 

Mode not Auto)? # >= 0 

ی سود عنوان کمینهچند پوینت به

شود )اگر در حالِت خودکار درنظرگرفته

 نباشد(؟ 

Acceptable Step for Stop Loss offset 

(If Mode not Auto)? # >= 0 

 زیان 
ّ
چند پوینت برای فاصله از حد

شود )اگر در حالِت خودکار درنظرگرفته

 نباشد(؟ 



 SM01Forexراهنمای روبات  

 148از    75صفحه  

 

: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Increase Price Step size for PSAR? # >= 0.00 
افزایش گاِم قیمت در   پارامی  اندازه

 ؟SARاندیکاتور  

Maximum Step size for PSAR? # >= 0.0 
گام در اندیکاتور    ی اندازهپارامی  بیشینه

SAR ؟ 

Minimum distance between SL and 

Current Price (If Mode not Auto)? # >= 0 

 
ّ
ی حد اقّل چند پوینت برای فاصله بتر

ّ
حد

شود )اگر زیان و قیمِت کنونی درنظرگرفته

 در حالِت خودکار نباشد(؟ 

Minimum distance between SL and 

Current Price method? 

 Calculation based on minimum volatility 
 Calculate based on volatility arithmetic 
average 

 Calculation based on maximum volatility 
 Calculation based on after maximum volatility 
 Calculation based on half spread 
 Calculation based on spread 

اقّل پوینت برای  ی محاسبهشیوه
ّ
ی حد

؟   زیان و قیمِت کنونی
ّ
ی حد  فاصله بتر

Set Take Profit to Infinite? Yes 

No 
 نهایت اجراءشود؟ آیا تکنیِک سوِد ن  

Commission Coefficient? # >= 0  ؟ ّ
یِب ِاعمال کمیسیون متغیر  رصی

Moving Stop Loss method? 

 Never 
 Always 
 Only Near Open Price with short distance 
 Only Near Open Price with long distance 
 Always and Near Open Price 

 زیانروش حرکت
ّ
از  ، قبل دادِن حد

 ؟ حالِت سود واردشدن به

Base period for Moving Stop Loss 

Calculating? 

 Never 
 Always 
 Only Near Open Price with short distance 
 Only Near Open Price with long distance 
 Always and Near Open Price 

 جهت محاسبهانتخاب دوره برای  مبنای

 زیان؟ حرکت
ّ
 دادِن حد

Base period for Near Moving Stop 

Loss Calculating? 

 Never 
 Always 
 Only Near Open Price with short distance 
 Only Near Open Price with long distance 
 Always and Near Open Price 

ایط  مبنای انتخاب دوره جهت  شر

بودِن قیمِت کنونی به قیمِت  نزدیک

 جهتی ، برای محاسبهِن پوزیشندگشو 

 زیان؟ حرکت
ّ
 دادِن حد

Base period for Normal Moving Stop 

Loss Calculating? 

 Never 
 Always 
 Only Near Open Price with short distance 
 Only Near Open Price with long distance 
 Always and Near Open Price 

ی مبنای انتخاب دوره برای محاسبه

 زیانجهت حرکت
ّ
ایط  دادِن حد در شر

 ؟ طبیِع 

How many profits?  Low profit 
 High profit 

ی سود، دیدگاه برای محاسبه

 باشد؟چگونه

Force trailing for restricted time? 

 No 
 With smallest Timeframe 
 With first multi Timeframe 
 With smallest + first multi Timeframe 
 With biggest Timeframe 
 With smallest + first + biggest multi 
Timeframe 

 With 2 * (smallest + first + biggest multi 
Timeframe) 

ی زمان تحّمل ی بیشینهی محاسبههشیو 

ِ پوزیشن؟ 
 بابِت بازماندِن طوالنی

Force trailing for restricted time 

(Pendings)? 

 No 
 With smallest Timeframe 
 With first multi Timeframe 
 With smallest + first multi Timeframe 
 With biggest Timeframe 
 With smallest + first + biggest multi 
Timeframe 

 With 2 * (smallest + first + biggest multi 
Timeframe) 

ی زمان تحّمل ی بیشینهی محاسبهشیوه

ِ سفارشاِت باز )در 
بابِت بازماندِن طوالنی

 معامالت انتظاردار(؟ 
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 

ف بدون زیان بخش تنظیماِت  
ّ
 : توق
م تهای مربوطتوانید گزینه یم« Break Even Settings»کوچک در بخش   ی دهید. به مکانیر ف بدون زیان را تغییر

ّ
 وق

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set Break Even?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Acceptable Minimum Profit (If Mode 

not Auto) 
# >= 0 

قبول به پوینت )اگر در ی سوِد قابلکمینه

 حالِت خودکار نباشد(؟ 

Acceptable Step for Stop Loss offset 

(If Mode not Auto) 
# >= 0 

قبول برای حفظ فاصله ی گام قابلکمینه

 زیان
ّ
به پوینت )اگر در حالِت  ،از حد

 خودکار نباشد(؟

Base period for Break out 

Calculating? 

 Min period for extremum of controllers 

calculation 

 Fast period for indicators 

 Medium period for indicators 

 Slow period for indicators 

 Very slow period for indicators 

 So slow period for indicators 

 Many so slow period for indicators 

برای محاسبه  مبنای انتخاب تعداد دوره

 )اگر در حالِت خودکار نباشد(؟

 

 : ی ِ اجباری با سود معترّ
ی  بخش تنظیماِت بست 

ی  های مربوطتوانید گزینهیم   «Force Close By Profit Settings»  در بخش م بست  ی اجباری پوزیشن هنگامیکه به  به مکانیر

دهید.  ص رسید را تغییر
ّ
 سود مشخ

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Accepltable Minimum 

Profit(0=Spread)? 
# >= 0 

قبول به پوینت ی سوِد قابلکمینه

ید(؟ )صفر=اندازه  ی اسی 
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 

 : ی ِ اجباری با زیان معترّ
ی  بخش تنظیماِت بست 

ی اجباری پوزیشن هنگامیکه به  های مربوطتوانید گزینه یم«  Force Close By Loss Settings»در بخش   م بست  ی به مکانیر

دهید.  ص رسید را تغییر
ّ
 زیان مشخ

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Accepltable Minimum 

Profit(0=Spread)? 
# >= 0 

ی زیان موردنظر به پوینت  کمینه

ید(؟ )صفر=اندازه  ی اسی 

 

 : مدیرّیت مایلبخش تنظیماِت  

دهید. به های مربوط توانید گزینهیم« Money Management Settings» مهّم در بخش    مدیرّیت مایل را تغییر

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set Money Management (only 

for Percentage mode)? 
 Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  ویا از 
های دست  پارامی 

 برای حالت خودکار، )گردداستفاده
ً
رصفا

هانی که کارگزار محاسبات حساب

،  استدرصدی را برای آنها درنظرگرفته

 ؟ (خواهدکرددرست  عملبه

Acceptable risk percent (In Auto is 

Base calculating)? 
0 ~ 100 

قبول  ی درصد ریسک قابلبیشینه

ات  ی محاسبخودکار، پایه)درحالت 

 شود(؟ یمقرارداده

Volume for fixed mode(lots)? # >= 0.00 
فرض الت )حجم( برای ی پیشاندازه

 حالت ثابت؟

Base on?  Equity 

 Balance 

»موجودی در محاسبات براساس 

ِ »یا  حساب« «دارانی
ّ

 باشد؟   کل
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Maximum % Balance/Equity use (In 

Auto is Base calculating)? 0 ~ 100 

کت ی درصد قابلبیشینه تحّمل برای شر

به سهم/دارانی )درحالت در معامله نسبت

ات ی محاسبخودکار، پایه 

 شود(؟ یمقرارداده

When Stop Ordering? 

 Not checking Margin Level 
 Margin Level <= (2 * Stop Out Percent) 
 Margin Level <= (2 * Margin Call Percent) 
 Margin Level <= (Stop Out Percent + Margin 
Call Percent) 

 Margin Level <= 100% 
 Margin Level <= 105% 
 Margin Level <= 110% 
 Margin Level <= 115% 
 Margin Level <= 120% 
 Margin Level <= 125% 
 Margin Level <= 130% 
 Margin Level <= 150% 
 Margin Level <= 160% 
 Margin Level <= 170% 
 Margin Level <= 180% 
 Margin Level <= 190% 
 Margin Level <= 200% 

سفارِش جدید  زمانی از ثبتچه

)برای  شود؟آوردهعملبهممانعت

ی از   ( Stop Outپیشگیر

Commission per order? # >= 0 
 ؟ هر سفارشازاِء مقدار کمیسیون به

Commission per order in percent? 0 ~ 100 
ازاِء یک الت به مقدار کمیسیون به

 درصد؟ 

Considering the Commission per lot? Yes 

No 

ازاِء یک الت  آیا کمیسیون به

 شود؟ درنظرگرفته

Default Commission per 1 Lot? # >= 0.0 ازاِء یک الت؟ فرِض کمیسیون بهپیش 

 

ل  بخش تنظیماِت    : زمانی معامالت کنی 

 کنید. بندِی ثبت سفارشات را تنظیمزمان به های مربوط توانید گزینهیم«  Order time controller Settings» در بخش 

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

All of days of week? 
Yes 

No 

ی  بندِی معامالت برای همهآیا زمان

یا  )شود روزهای هفته درنظرگرفته

وع و پایان که در زیر  روزهای شر

ص
ّ
 ؟ ( اندشدهمشخ
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Start Day of Week? 

 Sunday 

 Monday 

 Tuesday 

 Wednesday 

 Thursday 

 Friday 

 Saturday 

 ی ُمجاز برای آغاز معامالت؟ روز هفته

Start: Hour? 0 ~ 23  ُمجاز برای آغاز معامالت؟ ساعِت 

Start: Minute? 0 ~ 59 ی ُمجاز برای آغاز معامالت؟ دقیقه 

Start: Seconds? 0 ~ 59 ی ُمجاز برای آغاز معامالت؟ثانّیه 

End Day of Week? 

 Sunday 

 Monday 

 Tuesday 

 Wednesday 

 Thursday 

 Friday 

 Saturday 

 معامالت؟ی ُمجاز برای پایان روز هفته

End: Hour? 0 ~ 23  ساعِت ُمجاز برای پایان معامالت؟ 

End: Minute? 0 ~ 59 ی ُمجاز برای پایان معامالت؟دقیقه 

End: Seconds? 0 ~ 59 ی ُمجاز برای پایان معامالت؟ثانّیه 

Using Local Time? Yes 

No 

 مبنای زمان
ّ

بندی آیا زماِن محل

 شود؟ قرارداده

Allowed frames until the end of 

trading to order? # >= 0 
قبول به فریم، تا پایان ی زمان قابلکمینه

 ی جارِی معامالت؟  جلسه

Max. seconds Denied from end of 

session? # >= 0 
قبول به ثانّیه، تا پایان ی زمان قابلبیشینه

 ی جارِی معامالت؟  جلسه



 SM01Forexراهنمای روبات  

 148از    80صفحه  

 

: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 

 : چارت بخش تنظیماِت 

دهید. به تهای مربوط توانید گزینه یم « Charts Settings» ظریِف  در بخِش   نظیماِت دقیِق موجود در هر چارت را تغییر

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

How show Indicators and Oscillators? 
 All Indicators and Oscillators 

 Hide any Indicators and Oscillators 

 Indicators only 

 Oscillators only 

اندیکاتورها و اسیالتورها چگونه  

 شوند؟ دادهنمایش

Chart display mode? 
 Display as a sequence of bars 

 Display as Japanese candlesticks 

 Display as a line drawn by Close prices 

 حالت نمایش چارت چگونه باشد؟ 
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Show Ticker values in the upper left 

corner? 
Yes 

No 

ی باال و سمت آیا تعداد معامله در گوشه

 شود؟ دادهچپ نشان

Show OHLC values in the upper left 

corner? 
Yes 

No 

بیشینه، کمینه و های گشایش، آیا قیمت

ی باال و سمت چپ شدن در گوشهبسته

 شود؟ دادهنشان

Display Bid values as a horizontal 

line? 
Yes 

No 

  ،آیا خّط افف  قیمت عرضه

 شود؟دادهنمایش

Display Ask values as a horizontal 

line? 
Yes 

No 

  ،آیا خّط افف  قیمت تقاضا 

 شود؟دادهنمایش

Display Last values as a horizontal 

line? 
Yes 

No 

  ،آیا خّط افف  آخرین قیمت 

 شود؟دادهنمایش

Display vertical separators between 

adjacent periods? 
Yes 

No 

ها  ی فریمآیا خطوط عمودی حاشّیه

 شوند؟ دادهنمایش

Display grid? Yes 

No 

نیح  نمایشخطآیا   شود؟ دادهکیسر شی 

Display volume? 
 Volumes are not shown 

 Tick volumes 

 Trade volumes 

ی بهچه ی عنوان مقدار معامالت چیر

 شود؟ دادهنشان

Displaying trade levels? Yes 

No 

 شود؟ دادهآیا سطح معامالت نمایش

Display textual descriptions of 

objects? 
Yes 

No 

آیا توضیح متتی درمورد اشیاء 

 شود؟دادهنمایش

Chart scale? 0 ~ 5 

ی نمایِش نمودار در صفحه مقیاس 

 چارت؟ 

Showing the «One click trading» 

panel? 
Yes 

No 

با یک کلیک«   ثبِت سفارشآیا پنل »

 شود؟دادهنمایش

Indent from the right border? Yes 

No 

سمِت راسِت قاب، به  نمودار نسبتآیا 

 باشد؟ فرورفته

Show Flame Indicator on new chart? 
 Do not show 

 Show 

 Show only when exist OpenCL 

 ،ی تصویری شعلهجلوهمعیار نمایِش 

 برروی چارت جدید؟ 

Show Flame Indicator (An UI effect)? 
 Do not show 

 Show 

 Show only when exist OpenCL 

 ،ی تصویری شعلهجلوهمعیار نمایِش 

 ؟ اصلبرروی چارت 

Change Main Chart for small 

changes? (Use many memory) 
Yes 

No 

ترین چارت اصل برای کوچک آیا 

کند؟ )حافظه ، تغییر
ان  ی کامپیوتر را تغییر

 کند.(زیاد اشغال یم

First delete last Indicators then draw 

new? 
Yes 

No 

از ترسیم اندیکاتور جدید، آخرین آیا قبل

 د؟ نشو شده، پاکاندیکاتورهای رسم

Columns for showing rates in main 

Charts? # >= 0 
ها در چند ستون برروی چارت بندیرتبه

 شوند؟ دادهاصل، نشان

Columns for showing other rates in 

main Charts? # >= 0 
ها در چند ستون برروی  بندیرتبهسایر 

 شوند؟ دادهچارت اصل، نشان
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Columns for showing rates in result 

Charts? # >= 0 
ها در چند ستون برروی چارت بندیرتبه

 شوند؟ دادهنتیجه، نشان

Points offset from stops in new 

charts? # >= 0 
ف در  

ّ
ی نقاط توق فاصله به نقطه بتر

 ید؟ چارت جد

Set Scale Fix on new chart? Yes 

No 

پذیری برای چارت جدید،  آیا مقیاس

 پذیر باشد؟ امکان

Show mini charts on new charts? 
 No 

 Some timeframes 

 All timeframes 

ها چگونه برروی چارت جدید چارتمیتی 

 شوند؟ دادهنشان

Auto screenshot on new chart? 

 No 

 Screenshot Only 

 And Symbol Ratings 

 And Weighing Ratings 

 And Summary Statistic (OIPC) 

 And Total Statistic (OIP) 

 And Robot General Status 

 And Robot Settings 

 And any Symbol Statistic (OIP) 

ی از ای برای عکسچه روّیه  چارتگرفت 

 شود؟ریزیبرنامه

Screenshot Resolution in Pixels? 

 Current chart resolution 

 640 x 360 

 854 x 480 

 1280 x 720 

 1920 x 1080 

 2560 x 1440 

 3840 x 2160 

هانی که از چارت وضوح تصویری عکس 

 شود، چقدرباشد؟ یمگرفته

Auto screenshot on new chart with 

SL/TP? 
Yes 

No 

جدید  آیا در عکیس که از چارت 

ی یمگرفته شود، حدود سود و زیان نیر

 شوند؟ آورده

Digits show in Rating table Percents? # >= 0 

بندی چند رقم در جدول رتبه

 شود؟دادهنمایش

Draw Moving Average Indicator on 

new chart? 
Yes 

No 

ی متحّرک برروی چارت جدید  آیا میانگتر

 شود؟ دادهنشان

Graphic object ratio? # >= 0.0  نسبِت اشیاِء گرافیک؟ 

Process bar in label ratio? 0 ~ 100  برچسب؟ ِ
 رونِد پردازیسر

 
 درصد بزرگ

Show Total Index minicharts on TSE? Yes 

No 

 TSEچارِت شاخص کّل برای بازار آیا میتی 

 شود؟دادهنمایش

Show Persian calendar if possible? Yes 

No 

باشد، آیا تقویم جالیل داشتهاگر امکان

 شود؟ دادهنشان
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Total Index minicharts Timeframe? 

 Current timeframe 
 1 minute* 
 2 minutes 
 3 minutes 
 4 minutes 
 5 minutes* 
 6 minutes 
 10 minutes 
 12 minutes 
 15 minutes* 
 20 minutes 
 30 minutes* 
 1 hour* 
 2 hours 
 3 hours 
 4 hours* 
 6 hours 
 8 hours 
 12 hours 
 1 day* 
 1 week* 
 1 month* 

 چارِت شاخص کّل؟ فریم برای میتی تایم 

Show Day rating sorted when call? Yes 

No 

 بندِی صورت رتبهآیا نوسان روزانه به

ب
ّ
 شود؟ دادهشده، نمایشمرت

Show Week rating sorted when call? Yes 

No 

 به 
 

  بندِی صورت رتبهآیا نوسان هفتک

ب
ّ
 شود؟ دادهشده، نمایشمرت

Show Month rating sorted when call? Yes 

No 

  بندِی صورت رتبهآیا نوسان ماهانه به 

ب
ّ
 شود؟ دادهشده، نمایشمرت

Show Month Tick Volume rating 

sorted when call? 
Yes 

No 

صورت ماه بهی آخرین آیا حجم معامله

ب بندِی رتبه
ّ
 شود؟ دادهشده، نمایشمرت

Show High Price rating sorted when 

call? 
Yes 

No 

 بندِی صورت رتبهها بهآیا افزایش قیمت

ب
ّ
 شود؟ دادهشده، نمایشمرت

Show current Price rating sorted 

when call? 
Yes 

No 

ِ نماد به
 بندِی رتبهصورت آیا قیمِت کنونی

ب
ّ
 شود؟ دادهشده، نمایشمرت

Show Reverse Index rating sorted 

when call? 
Yes 

No 

 ِ معکوِس نماد   آیا معیار ارزشیان 

ب بندِی صورت رتبهبه
ّ
شده،  مرت

 شود؟دادهنمایش

Show Increased Months rating sorted 

when call? 
Yes 

No 

،  قیمت های آخری کهتعداد ماهآیا 

 بندِی صورت رتبهبه ،ند اُرشدداشته

ب
ّ
 شود؟ دادهشده، نمایشمرت

Replace Backslash in Symbol Path 

with? 

 No change 

 Mode 1 (↓) 

 Mode 2 (▼) 

 Mode 3 (→) 

 Mode 4 (►) 

 Mode 5 (↓►) 

« ِ
« موجود در مسیر نماد، با چه \کاراکی 

ی  ی ی چیر  شود؟ جانشتر

Show Force controllers calculation? Yes 

No 
ل  شود؟ دادهها نشانکنندهآیا آمار کنی 

Keeping objects in background? Yes 

No 

شوند و دادهزمینه نشانآیا اشیاء در پس

ص
ّ
 تر شود؟ نمودار، مشخ

Access to the context menu using the 

right click? 
Yes 

No 
 کلیلک، منو ظاهرشود؟ -راستآیا با 

Access to the Crosshair tool using the 

middle click? 
Yes 

No 

آیا ابزار از کلیِک میانی ماوس  

 کنند؟ استفاده
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Scrolling the chart using mouse 

buttons? 
Yes 

No 

 ،های ماوس، چارتآیا بااستفاده از دکمه

 شود؟پیمایش

Allow managing the chart using a 

keyboard? 
Yes 

No 

کلید ی صفحهآیا مدیرّیت چارت بوسیله

 پذیر باشد؟ امکان

Allow the quick navigation bar using a 

keyboard? 
Yes 

No 

یس به منوی شی    ع بوسیله ی  آیا دسی 

 پذیر باشد؟ کلید، امکانصفحه

Permission to drag trading levels with 

a mouse? 
Yes 

No 

آیا تغییر سطوح معامالن  با کشیدِن  

ماوس،   خطوط مربوطه بوسیله

 پذیر باشد؟ امکان

Background color? 

 

 زمینه؟ رنگ پس

Color of axes, scales and OHLC line? 

 

ها ها و مقادیر میلهرنِگ محورها، مقیاس

 ها(؟ )کندل

Grid color? 

 

 شبکه؟ خطوِط رنگ 

Color of volumes and position 

opening levels? 

 

های رنِگ قیمت و سطوح پوزیشن

 بازشده؟ 

Up bar, shadows and body borders of 

bull candlestick? 

 

ی  ها و حاشّیهرنگ باالی میله، سایه

 های گاوی؟ی کندلبدنه

down bar, shadows and body borders 

of bear candlestick? 

 

ی  ها و حاشّیهرنگ باالی میله، سایه

 های خریس؟ ی کندلبدنه

Line color and «Doji» Japanese 

candlesticks? 

 

« در حالت شمع  رنگ خطوط و »دویح 

؟   ژاپتی

Body color of a bull candlestick? 

 

 های گاوی؟ی شمعرنگ بدنه

Body color of a bear candlestick? 

 

 های خریس؟ ی شمعرنگ بدنه

Bid price level color? 

 

 رنگ سطح قیمِت عرضه؟ 

Ask price level color? 

 

 رنگ سطح قیمِت تقاضا؟ 

Line color of the last executed deal 

price? 

 

 رنگ سطح آخرین قیمت؟ 
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Color of stop order levels? 

 

ف؟
ّ
 رنِگ خطوط توق

Draw channel for new ordering? Yes 

No 

آیا ابزار کانال برای سفارشات جدید 

 شود؟ ترسیم

Ray of channel goes to the right? Yes 

No 

آیا انتهای سمِت راست کانال، 

 امتدادیابد؟ 

Ray of channel goes to the left? Yes 

No 
 آیا انتهای سمِت چپ کانال، امتدادیابد؟

Channel style? 

 Solid line 

 Broken line 

 Dotted line 

 Dash-dot line 

 Dash - two points 

 کانال؟ ترسیِم خطوِط  بِک َس 

Channel Line thickness(width)? # >= 1 
 پهنای خطوط کانال؟

Top Range Channel color? 

 

رنگ کراِن باالنی کانال در حالِت 

 محدوده؟ 

Top Range Channel fill? Yes 

No 
 ای، ُپرشود؟آیا کراِن باالنی کاناِل محدوده

Middle Range Channel color? 

 

 ی کانال در حالِت محدوده؟ رنگ میانه

Middle Range Channel fill? Yes 

No 
 ای، ُپرشود؟ی کاناِل محدودهآیا میانه

Bottom Range Channel color? 

 

ِ کانال در حالِت  رنگ کراِن 
پاییتی

 محدوده؟ 

Bottom Range Channel fill? Yes 

No 
ِ کاناِل محدوده

 ای، ُپرشود؟آیا کراِن پاییتی

Trend Channel color? 

 

 رنگ کاناِل َروندی؟ 

Trend Channel fill? Yes 

No 
 آیا کاناِل روندی ُپرشود؟

Standard Deviation Channel 

Deviation? # >= 0.00  معیار؟ مقدار انحراف در کانال انحراِف 

Maximum image movement time 

along a side (milliseconds)? # >= 0 
ی زمان جابجانی تصویر در یک  بیشینه

 ثانّیه(؟ )میل  چارتضلِع 

Maximum image movement time 

around (milliseconds)? # >= 0 
کّل  ی زمان جابجانی تصویر در  بیشینه

 ثانّیه(؟ )میل چارت اطراِف 
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

ِ اندیکاتورها 
های جزن  لگوها   ، اسیالتورها، تنظیم پارامی 

ُ
ل ا  : ها کننده ، کنی 

مشاهده نخست  بخش  در  که  خاموشیم همانگونه  یا  روشن  امکان  اندیکاتورها شود،   کردِن 
ُ
ا اسیالتورها،    و   لگوها ، 

ل ی به وجوددارد. در بخش   ها کنندهکنی  ل الگو    ، اسیالتور،ازاِء هر اندیکاتور های آخر نیر ،  وجوددارد   در بخِش آغازین ای که  کنندهیا کنی 

فته( قرارداده ها برای تعریف جزئّیاِت تخّصص )برای کاربراِن پیشر  است. شده گروه از پارامی 

 توّجه: 

اکیر گروه ِ  در 
پارامی  را  وجوددارد.    «Auto set parameters»ها،  این گزینه  »چنانچه  «  Automaticدروضعّیت  

های گروه، نادیده    شده و روبات،گرفتهقراردهید، سایر پارامیر
 
های تخّصیص یماقدام  مکّررا اگر در    نمایدبه اصالحی پارامیر ویل 

« قرار Manuallyوضعّیِت  بهه گرفت «  ها،  پارامی  سایر  تنظیماِت  دیدههمانباشد،  اندیکاتور یم شکل که  در  استفاده  مورِد  ،  ها شود، 

لگوها   اسیالتورها،
ُ
ل ا  قرارخواهدگرفت. ها کنندهو کنی 

 

 : ATRتنظیماِت اسیالتور  

دهید. « یم ATR Settingsدر بخش »   توانید تنظیمات مربوط به این اسیالتور را تغییر

 

 
 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Parabolic 

ATR? 
 Automatic 
 Manually 

ی بهمحاسبات  شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Percent minus from acceptable 

average for ordering? 1 ~ 100 

لهنگامیکه به کننده  عنوان کنی 

شود، چند درصد زیر خّط  یمبکارگرفته

ی را قابل   کند؟ قبول محسوبمیانگتر

Minimum needed sample to check? # >= 0 ی موردنیاز برای آزمون؟ ی نمونهکمینه 

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه

 

 

 : SARتنظیماِت اندیکاتور  

دهید. توانید تنظیمات مربوط به این اندیکاتور را « یم Parabolic SAR Settingsدر بخش »   تغییر

   

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Parabolic 

SAR? 
 Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Step for calculating Auto set 

Indicators parameters # >= 0.00 افزایش گاِم قیمت؟  پارامی  اندازه 

Max. Step for calculating Auto set 

Indicators parameters # >= 0.0 گام؟   ی اندازهپارامی  بیشینه 

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ ترسیمشکل برروی چارت چهبه
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 

 تنظیماِت اندیکاتور بولینگر باند: 

دهید. « یم Bollinger Bands Settingsدر بخش »  توانید تنظیمات مربوط به این اندیکاتور را تغییر

  

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Bollinger 

Bands? 
 Automatic 
 Manually 

ی صورت خودکار محاسبات به شود تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Period for average line calculation? # >= 0 ؟دوره برای محاسبه ی  ی خّط میانگتر

Horizontal shift of the indicator? # >= 0 اندیکاتور؟ ِ
 مقدار جابجانی افف 

Number of standard deviations? # >= 0.0  انحراف استاندارد؟  عدد 

Type of price or handle? 

 Close price 
 Open price 
 The maximum price for the period 
 The minimum price for the period 
 Median price, (high + low)/2 
 Typical price, (high + low + close)/3 
 Average price, (high + low + close + 
close)/4 

ی پایه قیمت؟ روش   تعیتر

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : RSIتنظیماِت اندیکاتور  

دهید. توانید تنظیمات مربوط به این اندیکاتور را « یم RSI Settingsدر بخش »   تغییر

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of RSI?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Period for average line calculation? # >= 0 ؟دوره برای محاسبه ی  ی خّط میانگتر

Horizontal shift of the indicator? # >= 0 اندیکاتور؟ ِ
 مقدار جابجانی افف 

Number of standard deviations? # >= 0.0  انحراف استاندارد؟ عدد 

Type of price or handle? 

 Close price 
 Open price 
 The maximum price for the period 
 The minimum price for the period 
 Median price, (high + low)/2 
 Typical price, (high + low + close)/3 
 Average price, (high + low + close + close)/4 

ی پایه قیمت؟   روش تعیتر

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ ترسیمشکل برروی چارت چهبه
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : RVI  اسیالتور تنظیماِت  

دهید.   اسیالتور توانید تنظیمات مربوط به این  « یم RVI Settingsدر بخش »    را تغییر

 

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of RVI?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Averaging period for the RVI 

calculation? # >= 0 ؟دوره برای محاسبه ی  ی خّط میانگتر

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 

 : MACتنظیماِت اندیکاتور  

« بخش  یم MAC(Moving Average Cross) Settingsدر  دهید. «  تغییر را  اندیکاتور  این  به  مربوط  تنظیمات  توانید 

 

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of MAC?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

 ِ
های دست  ثابت  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Averaging period for the FastMA 

calculation? # >= 0 
ی دوره برای محاسبه ی خّط میانگتر

FastMA ؟ 

Smoothing method for FastMA? 
 Simple averaging 
 Exponential averaging 
 Smoothed averaging 
 Linear-weighted averaging 

ها کردِن شِی دادهروش صاف

FastMA ؟ 
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Horizontal shift for FastMA? # >= 0 
ِ اندیکاتور  

مقدار جابجانی افف 

FastMA ؟ 

Type of price or handle for FastMA? 

 Close price 
 Open price 
 The maximum price for the period 
 The minimum price for the period 
 Median price, (high + low)/2 
 Typical price, (high + low + close)/3 
 Average price, (high + low + close + close)/4 

ی پایه قیمت   ؟ FastMAروش تعیتر

Averaging period for the SlowMA 

calculation? # >= 0 
ی دوره برای محاسبه ی خّط میانگتر

SlowMA ؟ 

Smoothing method for SlowMA? 
 Simple averaging 
 Exponential averaging 
 Smoothed averaging 
 Linear-weighted averaging 

ها کردِن شِی دادهروش صاف

SlowMA ؟ 

Horizontal shift for SlowMA? # >= 0 
ِ اندیکاتور  

مقدار جابجانی افف 

SlowMA ؟ 

Type of price or handle for SlowMA? 

 Close price 
 Open price 
 The maximum price for the period 
 The minimum price for the period 
 Median price, (high + low)/2 
 Typical price, (high + low + close)/3 
 Average price, (high + low + close + close)/4 

ی پایه قیمت   ؟ SlowMAروش تعیتر

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟ ارزش  وزنی

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 

 : AMAتنظیماِت اندیکاتور  

دهید. « یم AMA(Adaptive Moving Average) Settingsدر بخش »   توانید تنظیمات مربوط به این اندیکاتور را تغییر

  

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of AMA?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Averaging period for the AMA 

calculation? # >= 0 
ی دوره برای محاسبه  ی خّط میانگتر

AMA ؟ 

Averaging period for the FastAMA 

calculation? # >= 0 
ی   دوره برای محاسبه ی خّط میانگتر

FastAMA ؟ 

Averaging period for the SlowAMA 

calculation? # >= 0 
ی   دوره برای محاسبه ی خّط میانگتر

SlowAMA  ؟ 

Horizontal shift for AMA? # >= 0 اندیکاتور؟ ِ
 مقدار جابجانی افف 

Type of price or handle for AMA? 

 Close price 
 Open price 
 The maximum price for the period 
 The minimum price for the period 
 Median price, (high + low)/2 
 Typical price, (high + low + close)/3 
 Average price, (high + low + close + close)/4 

ی پایه قیمت؟   روش تعیتر

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه

 

 : WPR  اسیالتور تنظیماِت  

دهید.  اسیالتور توانید تنظیمات مربوط به این  « یم WPR Settingsدر بخش »   را تغییر

  

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of WPR?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Period for average line calculation? # >= 0 ؟دوره برای محاسبه ی  ی خّط میانگتر

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 

 : MACDتنظیماِت اسیالتور  

دهید. « یم MACD Settingsدر بخش »   توانید تنظیمات مربوط به این اسیالتور را تغییر

  

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of MACD?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Period for Fast Moving Average 

calculation? # >= 0 
ی دوره برای محاسبه ی خّط میانگتر

 شی    ع؟

Period for Slow Moving Average 

calculation? # >= 0 
ی ی خّط دوره برای محاسبه میانگتر

 آهسته؟ 

Period for Signal line calculation? # >= 0 
ی دوره برای محاسبه ی خّط میانگتر

 سیگنال؟

Type of price or handle? 

 Close price 
 Open price 
 The maximum price for the period 
 The minimum price for the period 
 Median price, (high + low)/2 
 Typical price, (high + low + close)/3 
 Average price, (high + low + close + close)/4 

ی پایه قیمت؟   روش تعیتر

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی



 SM01Forexراهنمای روبات  

 148از    96صفحه  

 

: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه

 

 : OsMAتنظیماِت اسیالتور  

دهید. « یم OsMA Settingsدر بخش »   توانید تنظیمات مربوط به این اسیالتور را تغییر

   

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of OsMA?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Period for Fast Moving Average 

calculation? # >= 0 
ی دوره برای محاسبه ی خّط میانگتر

 شی    ع؟

Period for Slow Moving Average 

calculation? # >= 0 
ی دوره برای محاسبه ی خّط میانگتر

 آهسته؟ 

Period for Signal line calculation? # >= 0 
ی محاسبهدوره برای  ی خّط میانگتر

 سیگنال؟



 SM01Forexراهنمای روبات  

 148از    97صفحه  

 

: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Type of price or handle? 

 Close price 
 Open price 
 The maximum price for the period 
 The minimum price for the period 
 Median price, (high + low)/2 
 Typical price, (high + low + close)/3 
 Average price, (high + low + close + close)/4 

ی پایه قیمت؟   روش تعیتر

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه

 

 : Stochasticتنظیماِت اسیالتور  

دهید. توانید تنظیمات « یم Stochastic Settingsدر بخش »   مربوط به این اسیالتور را تغییر

  

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Stochastic?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده



 SM01Forexراهنمای روبات  

 148از    98صفحه  

 

: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Averaging period for the %K line 

calculation? # >= 0 ی خّط دوره برای محاسبه%K ؟ 

Averaging period for the %D line 

calculation? # >= 0 ی خّط دوره برای محاسبه%D ؟ 

Slowing value # >= 0  ندکردن؟   مقداِر
ُ
 ک

Smoothing method? 
 Simple averaging 
 Exponential averaging 
 Smoothed averaging 

 Linear-weighted averaging 

 ها؟ کردِن شِی دادهروش صاف

Stochastic calculation method? 
 Calculation is based on Low/High prices 
 Calculation is based on Close/Close 
prices 

 ی استوکاستیک؟ روش محاسبه

Below Level: 0 ~ 100 
 :  سطح باالنی

Above Level: 0 ~ 100 
 :  سطح پاییتی

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه

 



 SM01Forexراهنمای روبات  

 148از    99صفحه  

 

: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : ADXتنظیماِت اسیالتور  

دهید. « یم ADX Settingsدر بخش »   توانید تنظیمات مربوط به این اسیالتور را تغییر

  

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of ADX?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Period for average line calculation? # >= 0 ؟دوره برای محاسبه ی  ی خّط میانگتر

Period to calculate the index? # >= 0 ی شاخص؟ دوره برای محاسبه 

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه

 



 SM01Forexراهنمای روبات  

 148از    100صفحه  

 

: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : ADXWilderتنظیماِت اسیالتور  

دهید. توانید تنظیمات مربوط به این « یم ADXWilder Settingsدر بخش »   اسیالتور را تغییر

   

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of ADXWilder?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Period for average line calculation? # >= 0 ؟ی خّط دوره برای محاسبه ی  میانگتر

Period to calculate the index? # >= 0 ی شاخص؟ دوره برای محاسبه 

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه

 



 SM01Forexراهنمای روبات  

 148از    101صفحه  

 

: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : Ichimokuتنظیماِت اندیکاتور  

دهید. « یم Ichimoku Settingsدر بخش »   توانید تنظیمات مربوط به این اندیکاتور را تغییر

  

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Ichimoku?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود ویا از صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت استفاده
های دست   گردد؟پارامی 

Period for Tenkan-sen? # >= 0 ی دوره برای محاسبهTenkan-sen ؟ 

Period for Kijun-sen? # >= 0 ی دوره برای محاسبهKijun-sen ؟ 

Period for Senkou Span B? # >= 0 ی دوره برای محاسبهSenkou Span B ؟ 

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه

 



 SM01Forexراهنمای روبات  

 148از    102صفحه  

 

: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : Momentumتنظیماِت اسیالتور  

دهید. « یم Momentum Settingsدر بخش »   توانید تنظیمات مربوط به این اسیالتور را تغییر

  

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Momentum?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Period for average line calculation? # >= 0 ؟دوره برای محاسبه ی  ی خّط میانگتر

Type of price or handle? 

 Close price 
 Open price 
 The maximum price for the period 
 The minimum price for the period 
 Median price, (high + low)/2 
 Typical price, (high + low + close)/3 
 Average price, (high + low + close + close)/4 

ی پایه قیمت؟   روش تعیتر

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه

 



 SM01Forexراهنمای روبات  

 148از    103صفحه  

 

: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : Alligatorتنظیماِت اندیکاتور  

دهید. « یمAlligator Settingsدر بخش »   توانید تنظیمات مربوط به این اندیکاتور را تغییر

  

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Alligator?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Period for average Jaw line 

calculation? # >= 0 
ی دوره برای محاسبه  ی خّط میانگتر

Jaw ؟ 

Shift for average Teeth line 

calculation? # >= 0 
 ؟ Jawی خّط مقدار جابجانی محاسبه

Period for average Teeth line 

calculation? # >= 0 

ی دوره برای محاسبه ی خّط میانگتر

Teeth ؟ 

Shift for average Jaw line calculation? # >= 0 
 ؟ Jawی خّط مقدار جابجانی محاسبه



 SM01Forexراهنمای روبات  

 148از    104صفحه  

 

: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Period for average Lips line 

calculation? # >= 0 

ی دوره برای محاسبه ی خّط میانگتر

Lips ؟ 

Shift for average Lips line calculation? # >= 0 
 ؟ Jawی خّط مقدار جابجانی محاسبه

Smoothing method? 
 Simple averaging 
 Exponential averaging 
 Smoothed averaging 
 Linear-weighted averaging 

 ها؟ کردِن شِی دادهروش صاف

Type of price or handle? 

 Close price 
 Open price 
 The maximum price for the period 
 The minimum price for the period 
 Median price, (high + low)/2 
 Typical price, (high + low + close)/3 
 Average price, (high + low + close + close)/4 

ی پایه قیمت؟   روش تعیتر

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه

 



 SM01Forexراهنمای روبات  

 148از    105صفحه  

 

: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : CCIتنظیماِت اسیالتور  

دهید. « یم CCI Settingsدر بخش »  توانید تنظیمات مربوط به این اسیالتور را تغییر

  

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of CCI?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Period for average line calculation? # >= 0 ؟دوره برای محاسبه ی  ی خّط میانگتر

Type of price or handle? 

 Close price 
 Open price 
 The maximum price for the period 
 The minimum price for the period 
 Median price, (high + low)/2 
 Typical price, (high + low + close)/3 
 Average price, (high + low + close + close)/4 

ی پایه قیمت؟   روش تعیتر

Below Level: # >= -100 
 :  سطح باالنی

Above Level: # >= -100 
 :  سطح پاییتی

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه



 SM01Forexراهنمای روبات  

 148از    106صفحه  

 

: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 

 : MFIتنظیماِت اسیالتور  

دهید. توانید تنظیمات مربوط به این  « یم MFI Settingsدر بخش »   اسیالتور را تغییر

  

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of MFI?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Averaging period for the MFI 

calculation? # >= 0 ی دوره برای محاسبهMFI ؟ 

Type of volume or handle?  Tick volume 

 Trade volume 

ی   ؟ حجمروش تعیتر

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه

 



 SM01Forexراهنمای روبات  

 148از    107صفحه  

 

: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : MFI_RVتنظیماِت اسیالتور  

دهید. « یمMFI_RV Settingsدر بخش »   توانید تنظیمات مربوط به این اسیالتور را تغییر

  

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of MFI_RV?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Averaging period for the MFI_RV 

calculation? # >= 0 ی دوره برای محاسبهMFI_RV ؟ 

Type of volume or handle?  Tick volume 
 Trade volume 

ی حجم؟   روش تعیتر

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه

 



 SM01Forexراهنمای روبات  

 148از    108صفحه  

 

: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : ACتنظیماِت اسیالتور  

دهید. « یم AC Settingsدر بخش »   توانید تنظیمات مربوط به این اسیالتور را تغییر

  

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of AC?  Automatic 
 Manually 

ی صورت خودکار محاسبات به شود تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه

 



 SM01Forexراهنمای روبات  

 148از    109صفحه  

 

: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : AOتنظیماِت اسیالتور  

دهید. توانید « یم AO Settingsدر بخش »   تنظیمات مربوط به این اسیالتور را تغییر

  

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of AO?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه

 



 SM01Forexراهنمای روبات  

 148از    110صفحه  

 

: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : Bears Powerتنظیماِت اسیالتور  

دهید. « یم Bears Power Settingsدر بخش »  توانید تنظیمات مربوط به این اسیالتور را تغییر

  

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Bears Power?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Averaging period for the BearsPower 

calculation? # >= 0 یدوره برای محاسبهBearsPower  ؟ 

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه

 



 SM01Forexراهنمای روبات  

 148از    111صفحه  

 

: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : Bulls Powerتنظیماِت اسیالتور  

دهید. « یم Bulls Power Settingsدر بخش »  توانید تنظیمات مربوط به این اسیالتور را تغییر

  

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Bulls Power?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Averaging period for the BullsPower 

calculation? # >= 0 یدوره برای محاسبهBullsPower  ؟ 

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه

 



 SM01Forexراهنمای روبات  

 148از    112صفحه  

 

: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : Chaikinتنظیماِت اسیالتور  

دهید. « یمChaikin Settingsدر بخش »  توانید تنظیمات مربوط به این اسیالتور را تغییر

  

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Chaikin?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Averaging fast period for the Chaikin 

calculation? # >= 0 یی شی    ع برای محاسبهدورهChaikin ؟ 

Averaging slow period for the Chaikin 

calculation? # >= 0 
ی  ی آهسته برای محاسبهدوره

Chaikin ؟ 

Smoothing method? 

 Simple averaging 
 Exponential averaging 
 Smoothed averaging 

Linear-weighted averaging 

 ها؟ کردِن شِی دادهروش صاف

Type of volume or handle?  Tick volume 
Trade volume 

ی حجم؟   روش تعیتر

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه

 



 SM01Forexراهنمای روبات  

 148از    113صفحه  

 

: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : Chaikin_RVتنظیماِت اسیالتور  

دهید. « یم Chaikin_RV Settingsدر بخش »   توانید تنظیمات مربوط به این اسیالتور را تغییر

 

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Chaikin_RV?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Averaging fast period for the 

Chaikin_RV calculation? # >= 0 
ی شی    ع برای  دوره

 ؟  Chaikin_RVیمحاسبه

Averaging slow period for the 

Chaikin_RV calculation? # >= 0 
ی  ی آهسته برای محاسبهدوره

Chaikin_RV ؟ 

Smoothing method? 

 Simple averaging 
 Exponential averaging 
 Smoothed averaging 

Linear-weighted averaging 

 ها؟ کردِن شِی دادهروش صاف

Type of volume or handle?  Tick volume 
 Trade volume 

ی حجم؟   روش تعیتر

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه



 SM01Forexراهنمای روبات  

 148از    114صفحه  

 

: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 

 : DEMAتنظیماِت اندیکاتور  

دهید. توانید « یم DEMA Settingsدر بخش »    تنظیمات مربوط به این اندیکاتور را تغییر

 

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of DEMA?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Averaging period for the DEMA 

calculation? # >= 0 یشی    ع برای محاسبهی دورهDEMA ؟ 

Shift of period for the DEMA 

calculation? # >= 0 
ی  دوره برای محاسبهمقدار جابجانی 

DEMA ؟ 

Type of price or handle? 

 Close price 
 Open price 
 The maximum price for the period 
 The minimum price for the period 
 Median price, (high + low)/2 
 Typical price, (high + low + close)/3 
 Average price, (high + low + close + close)/4 

ی پایه قیمت؟   روش تعیتر

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ ترسیمشکل برروی چارت چهبه



 SM01Forexراهنمای روبات  

 148از    115صفحه  

 

: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 

 : TEMAتنظیماِت اندیکاتور  

دهید. « یم TEMA Settingsدر بخش »   توانید تنظیمات مربوط به این اندیکاتور را تغییر

  

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of TEMA?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Averaging period for the TEMA 

calculation? # >= 0 یی شی    ع برای محاسبهدورهTEMA ؟ 

Shift of period for the TEMA 

calculation? # >= 0 
ی  مقدار جابجانی دوره برای محاسبه

TEMA ؟ 

Type of price or handle? 

 Close price 
 Open price 
 The maximum price for the period 
 The minimum price for the period 
 Median price, (high + low)/2 
 Typical price, (high + low + close)/3 
 Average price, (high + low + close + close)/4 

ی پایه قیمت؟   روش تعیتر

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه



 SM01Forexراهنمای روبات  
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 

 : TriXتنظیماِت اسیالتور  

دهید. « یم TriX Settingsدر بخش »   توانید تنظیمات مربوط به این اسیالتور را تغییر

  

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of TriX?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Averaging period for the TriX 

calculation? # >= 0 یی شی    ع برای محاسبهدورهTriX ؟ 

Type of price or handle? 

 Close price 
 Open price 
 The maximum price for the period 
 The minimum price for the period 
 Median price, (high + low)/2 
 Typical price, (high + low + close)/3 
 Average price, (high + low + close + close)/4 

ی پایه قیمت؟   روش تعیتر

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه

 



 SM01Forexراهنمای روبات  
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : VIDyAتنظیماِت اندیکاتور  

دهید. « یم VIDyA Settingsدر بخش »   توانید تنظیمات مربوط به این اندیکاتور را تغییر

  

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of VIDyA?  Automatic 
 Manually 

ی بهمحاسبات  شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Averaging CMO period for the VIDyA 

calculation? # >= 0 ی  دورهCMO یبرای محاسبهVIDyA ؟ 

Averaging EMA period for the VIDyA 

calculation? # >= 0 
 ؟ VIDyAیبرای محاسبه EMAی دوره

Shift of period for the VIDyA 

calculation? # >= 0 

ی  مقدار جابجانی دوره برای محاسبه

VIDyA ؟ 

Type of price or handle? 

 Close price 
 Open price 
 The maximum price for the period 
 The minimum price for the period 
 Median price, (high + low)/2 
 Typical price, (high + low + close)/3 
 Average price, (high + low + close + close)/4 

ی پایه قیمت؟   روش تعیتر

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه

 



 SM01Forexراهنمای روبات  
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : DeMarkerتنظیماِت اسیالتور  

دهید. « یم DeMarker Settingsدر بخش »   توانید تنظیمات مربوط به این اسیالتور را تغییر

  

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of DeMarker?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Averaging period for the DeMarker 

calculation? # >= 0 
ی ی دوره  یبرای محاسبهمیانگتر

DeMarker  ؟ 

Type of price or handle? 

 Close price 
 Open price 
 The maximum price for the period 
 The minimum price for the period 
 Median price, (high + low)/2 
 Typical price, (high + low + close)/3 
 Average price, (high + low + close + close)/4 

ی پایه قیمت؟   روش تعیتر

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه

 



 SM01Forexراهنمای روبات  
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : Force Indexتنظیماِت اسیالتور  

دهید. « یم Force Index Settingsبخش »در   توانید تنظیمات مربوط به این اسیالتور را تغییر

  

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Force Index?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Averaging fast period for the Force 

Index calculation? # >= 0 
ی شی    ع برای محاسبهدوره  یی میانگتر

Force Index  ؟ 

Smoothing method? 
 Simple averaging 
 Exponential averaging 
 Smoothed averaging 

 Linear-weighted averaging 

 ها؟ کردِن شِی دادهروش صاف

Type of volume or handle?  Tick volume 
 Trade volume 

ی حجم؟   روش تعیتر

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه

 



 SM01Forexراهنمای روبات  
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : Force Index_RVتنظیماِت اسیالتور  

دهید. « یم Force Index_RV Settingsدر بخش »  توانید تنظیمات مربوط به این اسیالتور را تغییر

  

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Force 

Index_RV? 
 Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Averaging fast period for the Force 

Index calculation? # >= 0 
ی شی    ع برای محاسبهدوره  یی میانگتر

Force Index_RV  ؟ 

Smoothing method? 
 Simple averaging 
 Exponential averaging 
 Smoothed averaging 

 Linear-weighted averaging 

 ها؟ کردِن شِی دادهروش صاف

Type of volume or handle?  Tick volume 
 Trade volume 

ی حجم؟   روش تعیتر

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه

 



 SM01Forexراهنمای روبات  
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : Fractalsتنظیماِت اندیکاتور  

دهید. توانید تنظیمات  « یمFractals Settingsدر بخش »  مربوط به این اندیکاتور را تغییر

  

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Fractals?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه

 



 SM01Forexراهنمای روبات  
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : FrAMAتنظیماِت اندیکاتور  

دهید. « یم FrAMA Settingsدر بخش »  توانید تنظیمات مربوط به این اندیکاتور را تغییر

  

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of FrAMA?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Averaging period for the FrAMA 

calculation? # >= 0 
ی شی    ع برای محاسبهدوره  یی میانگتر

FrAMA  ؟ 

Shift of period for the FrAMA 

calculation? # >= 0 
ی  مقدار جابجانی دوره برای محاسبه

FrAMA ؟ 

Type of price or handle? 

 Close price 
 Open price 
 The maximum price for the period 
 The minimum price for the period 
 Median price, (high + low)/2 
 Typical price, (high + low + close)/3 
 Average price, (high + low + close + close)/4 

ی پایه قیمت؟   روش تعیتر

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه

 



 SM01Forexراهنمای روبات  
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : Envelopesتنظیماِت اندیکاتور  

دهید. توانید « یم Envelopes Settingsدر بخش »   تنظیمات مربوط به این اندیکاتور را تغییر

  

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Envelopes?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Averaging period for the Envelopes 

calculation? # >= 0 
ی شی    ع برای محاسبهدوره  یی میانگتر

Envelopes  ؟ 

Shift of period for the Envelopes 

calculation? # >= 0 
ی  مقدار جابجانی دوره برای محاسبه

Envelopes  ؟ 

Deviation from the main line? # >= 0.000 
 مقدار انحراف از خّط اصل؟ 

Smoothing method? 
 Simple averaging 
 Exponential averaging 
 Smoothed averaging 

 Linear-weighted averaging 

 ها؟ کردِن شِی دادهروش صاف

Type of price or handle? 

 Close price 
 Open price 
 The maximum price for the period 
 The minimum price for the period 
 Median price, (high + low)/2 
 Typical price, (high + low + close)/3 
 Average price, (high + low + close + close)/4 

ی پایه قیمت؟   روش تعیتر

Weight Value percent? 1 ~ 100  ؟  ارزش وزنی

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ ترسیمشکل برروی چارت چهبه

 



 SM01Forexراهنمای روبات  
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : StdDevتنظیماِت اسیالتور  

دهید. « یم StdDev (Standard Deviation) Settingsدر بخش »   توانید تنظیمات مربوط به این اسیالتور را تغییر

  

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of StdDev?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  ویا از 
های دست  پارامی 

 گردد؟ استفاده

Averaging period for the StdDev 

calculation? # >= 0 
ی شی    ع برای محاسبهدوره  یی میانگتر

StdDev  ؟ 

Smoothing method for StdDev? 
 Simple averaging 
 Exponential averaging 
 Smoothed averaging 
 Linear-weighted averaging 

 ها؟ کردِن شِی دادهصافروش  

Horizontal shift for StdDev? # >= 0 
 ؟  StdDevمقدار جابجانی افف  برای

Type of price or handle for StdDev? 

 Close price 
 Open price 
 The maximum price for the period 
 The minimum price for the period 
 Median price, (high + low)/2 
 Typical price, (high + low + close)/3 
 Average price, (high + low + close + close)/4 

ی پایه قیمت برای   ؟ StdDevروش تعیتر

Percent plus to acceptable average 

for ordering? 1 ~ 100 
ی قابل قبول برای  درصد افزایش میانگتر

 ثبِت سفارش؟ 

Minimum needed sample to check? # >= 0 
قبول برای ی قابلی تعداد نمونهکمینه

 آزمون؟ 

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه

 



 SM01Forexراهنمای روبات  
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : OBVتنظیماِت اسیالتور  

دهید. توانید تنظیمات مربوط به این « یم OBV (On Balance Volume) Settingsدر بخش »   اسیالتور را تغییر

  

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of OBV?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Type of volume or handle?  Tick volume 
 Trade volume 

ی حجم؟   روش تعیتر

Percent minus from acceptable 

average for ordering? 1 ~ 100 
ی قابل  قبول برای درصد کاهش میانگتر

 ثبِت سفارش؟ 

Minimum needed sample to check? # >= 0 
قبول برای ی قابلی تعداد نمونهکمینه

 آزمون؟ 

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه

 



 SM01Forexراهنمای روبات  
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : BWMFIتنظیماِت اسیالتور  

دهید. « یم BWMFI (Market Facilitation Index) Settingsدر بخش »  توانید تنظیمات مربوط به این اسیالتور را تغییر

  

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of BWMFI?  Automatic 
 Manually 

ی بهمحاسبات  شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Type of volume or handle?  Tick volume 
 Trade volume 

ی حجم؟   روش تعیتر

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه

 



 SM01Forexراهنمای روبات  
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : ADتنظیماِت اسیالتور  

دهید. « یم AD (Accumulation/Distribution) Settingsدر بخش »   توانید تنظیمات مربوط به این اسیالتور را تغییر

  

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of AD?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

 ِ
های دست  ثابت  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Type of volume or handle?  Tick volume 
 Trade volume 

ی حجم؟   روش تعیتر

Percent minus from acceptable 

average for ordering? 1 ~ 100 
ی قابل  قبول برای درصد کاهش میانگتر

 ثبِت سفارش؟ 

Minimum needed sample to check? # >= 0 
قبول برای ی قابلنمونهی تعداد کمینه

 آزمون؟ 

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه

 



 SM01Forexراهنمای روبات  
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : Volumesتنظیماِت اسیالتور  

دهید. « یمVolumes Settingsدر بخش »   توانید تنظیمات مربوط به این اسیالتور را تغییر

  

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Volumes?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Type of volume or handle?  Tick volume 
 Trade volume 

ی حجم؟   روش تعیتر

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه

 



 SM01Forexراهنمای روبات  
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : Gatorتنظیماِت اسیالتور  

دهید. « یم Gator Settingsدر بخش »    توانید تنظیمات مربوط به این اسیالتور را تغییر

 

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Gator?  Automatic 
 Manually 

ی بهمحاسبات  شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Period for average Jaw line 

calculation? # >= 0 
ی دوره برای محاسبه ی خّط میانگتر

Jaw ؟ 

Shift for average Teeth line 

calculation? # >= 0 
 ؟ Jawی خّط مقدار جابجانی محاسبه

Period for average Teeth line 

calculation? # >= 0 

ی دوره برای محاسبه ی خّط میانگتر

Teeth ؟ 

Shift for average Jaw line calculation? # >= 0 
 ؟ Jawی خّط مقدار جابجانی محاسبه

Period for average Lips line 

calculation? # >= 0 

ی دوره برای محاسبه ی خّط میانگتر

Lips ؟ 

Shift for average Lips line calculation? # >= 0 
 ؟ Jawی خّط مقدار جابجانی محاسبه



 SM01Forexراهنمای روبات  
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Smoothing method? 
 Simple averaging 
 Exponential averaging 
 Smoothed averaging 
 Linear-weighted averaging 

 ها؟ کردِن شِی دادهروش صاف

Type of price or handle? 

 Close price 
 Open price 
 The maximum price for the period 
 The minimum price for the period 
 Median price, (high + low)/2 
 Typical price, (high + low + close)/3 
 Average price, (high + low + close + close)/4 

ی پایه قیمت؟   روش تعیتر

Allow to draw Indicator on chart? 
 Indicator 
 Oscillator 
 Nothing 

 شود؟ شکل برروی چارت ترسیمچهبه

 

 : Flameتنظیماِت اندیکاتور  

دهید. « یم Flame Settingsدر بخش »  توانید تنظیمات مربوط به این اندیکاتور را تغییر

 

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Future Bars? # >= 0 های( بعدی؟های )کندلمیله 

Shift size before Flame? # >= 0 
 از شعله؟ ی جابجانی قبلاندازه

Shift size after Flame? # >= 0 ی جابجانی بعداز شعله؟ اندازه 
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

ل   : Spreadی  کننده تنظیماِت کنی 

ل توانید تنظیمات مربوط به این  « یم Spread controller Settingsدر بخش »  دهید. کنی   کننده را تغییر

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Spread 

controller? 
 Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Percent plus acceptable average for 

ordering? 1 ~ 100 
ی قابلدرصد افزایش  قبول برای  میانگتر

 ثبِت سفارش؟ 

Minimum needed sample to check? # >= 0 
قبول برای ی قابلی تعداد نمونهکمینه

 آزمون؟ 

 

ل   : Ticks volumeی  کننده تنظیماِت کنی 

ل « یم Ticks volume controller Settingsدر بخش »  دهید. کننده را توانید تنظیمات مربوط به این کنی   تغییر

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Ticks volume 

controller? 
 Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Percent minus from acceptable 

average for ordering? 1 ~ 100 
ی قابل درصد کاهش  قبول برای میانگتر

 ثبِت سفارش؟ 

Minimum needed sample to check? # >= 0 
قبول برای ی قابلی تعداد نمونهکمینه

 آزمون؟ 
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

ل   : Spread and Volumeی  کننده تنظیماِت کنی 

ل توانید تنظیمات مربوط به این  « یم Spread and Volume controller Settingsدر بخش »  دهید. کنی   کننده را تغییر

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Spread and 

Volume controller? 
 Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Percent minus from acceptable 

average for ordering? 1 ~ 100 
ی قابل  قبول برای درصد کاهش میانگتر

 ثبِت سفارش؟ 

Minimum needed sample to check? # >= 0 
قبول برای ی قابلی تعداد نمونهکمینه

 آزمون؟ 

 

ل   : Restrict to past Opens and Closedی  کننده تنظیماِت کنی 

« بخش  یم Restrict to past Opens and Closed controller Settingsدر  این  «  به  مربوط  تنظیمات  توانید 

ل دهید. کنی   کننده را تغییر

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Restrict to 

past Opens & Closed controller? 
 Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Maximum candles for checking 

Xtrims? # >= 0 

ها  ی تعدادی آخرین میلهبیشینه

ها( برای برریِس ماکزیمم و  )کندل

 ؟ ها مینیمم

Minimum needed sample to check? # >= 0 
قبول برای ی قابلی تعداد نمونهکمینه

 آزمون؟ 
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

ل   : Active Marketی  کننده تنظیماِت کنی 

ل « یم Active Market controller Settingsدر بخش »  دهید. توانید تنظیمات مربوط به این کنی   کننده را تغییر

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Active Market 

controller? 
 Automatic 
 Manually 

ی صورت خودکار محاسبات به شود تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Percent plus average for ordering? 1 ~ 100 
ی قابل قبول برای  درصد افزایش میانگتر

 ثبِت سفارش؟ 

Max acceptable delay deal seconds? # >= 0 قابلبیشینه ِ
 قبول )ثانّیه(؟ی تأخیر زمانی

Max cycles time to store in list? # >= 0 

ِ بیشینه
اِت زمانی ی تعداد تأخیر

شده که باید برای کارهای آماری برریس

ه  شود؟ ذخیر

Minimum needed sample to check? # >= 0 
قبول برای ی قابلی تعداد نمونهکمینه

 آزمون؟ 

 

ل   : Top Symbol Rateی  کننده تنظیماِت کنی 

ل « یم Top Symbol Rate controller Settingsدر بخش »  دهید. توانید تنظیمات مربوط به این کنی   کننده را تغییر

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Top Symbol 

Rate controller? 
 Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Minimum needed sample to check? # >= 0 
قبول برای ی قابلی تعداد نمونهکمینه

 آزمون؟ 
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

ل   : Spread Fitی  کننده تنظیماِت کنی 

ل « یم Spread Fit controller Settingsدر بخش »  دهید. توانید تنظیمات مربوط به این کنی   کننده را تغییر

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Spread Fit 

controller? 
 Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Percent plus average for ordering 1 ~ 100 
ی قابل قبول برای  درصد افزایش میانگتر

 ثبِت سفارش؟ 

Minimum needed sample to check? # >= 0 
قبول برای ی قابلی تعداد نمونهکمینه

 آزمون؟ 

 

 : Tweezerتنظیماِت الگوی  

دهید. « یمTweezer Settingsدر بخش »   توانید تنظیمات مربوط به این الگو را تغییر

 

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Tweezer?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Maximum offset comparing Candles # >= 0 
قبول برای تطبیق ی پیپ قابلبیشینه

 الگو؟ 

Weight Value percent? 1 ~ 100 
؟   ارزش وزنی
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : Engulfingتنظیماِت الگوی  

دهید. « یم Engulfing Settingsدر بخش »   توانید تنظیمات مربوط به این الگو را تغییر

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Engulfing?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Weight Value percent? 1 ~ 100 
؟ ارزش   وزنی

 

 : Hanging Man-Hammerتنظیماِت الگوی  

دهید. « یم Hanging Man-Hammer Settingsدر بخش »   توانید تنظیمات مربوط به این الگو را تغییر

 

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Hanging Man-

Hammer? 
 Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  ویا از 
های دست  پارامی 

 گردد؟ استفاده

Weight Value percent? 1 ~ 100 
؟   ارزش وزنی
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 

 : Dark Cloud-Piercingتنظیماِت الگوی  

دهید. « یم Dark Cloud-Piercing Settingsدر بخش »   توانید تنظیمات مربوط به این الگو را تغییر

 

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Dark Cloud-

Piercing? 
 Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Weight Value percent? 1 ~ 100 
؟   ارزش وزنی

 

 : Morning Star-Evening Starتنظیماِت الگوی  

دهید. یم « Morning Star-Evening Star Settingsدر بخش »     توانید تنظیمات مربوط به این الگو را تغییر

 

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Morning Star-

Evening Star? 
 Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Weight Value percent? 1 ~ 100 
؟   ارزش وزنی
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : Shooting Star-Inverted Hammerتنظیماِت الگوی  

دهید. « یم Shooting Star-Inverted Hammer Settingsدر بخش »    توانید تنظیمات مربوط به این الگو را تغییر

 

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Shooting Star-

Inverted Hammer? 
 Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Weight Value percent? 1 ~ 100 
؟   ارزش وزنی

 

 : Haramiتنظیماِت الگوی  

دهید. « یمHarami Settingsدر بخش »     توانید تنظیمات مربوط به این الگو را تغییر

 

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Harami?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Weight Value percent? 1 ~ 100 
؟   ارزش وزنی
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : Belt Hold Lineتنظیماِت الگوی  

دهید. توانید « یم Belt Hold Line Settingsدر بخش »  تنظیمات مربوط به این الگو را تغییر

 

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Belt Hold 

Line? 
 Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Weight Value percent? 1 ~ 100 
؟   ارزش وزنی

 

 : Counter Attack Lineتنظیماِت الگوی  

دهید. « یم Counter Attack Line Settingsدر بخش »  توانید تنظیمات مربوط به این الگو را تغییر

 

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Counter 

Attack Line? 
 Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  ویا از 
های دست  پارامی 

 گردد؟ استفاده

Weight Value percent? 1 ~ 100 
؟   ارزش وزنی
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : Windowsتنظیماِت الگوی  

دهید. « یم Windows Settingsدر بخش »     توانید تنظیمات مربوط به این الگو را تغییر

 

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Windows?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Weight Value percent? 1 ~ 100 
؟   ارزش وزنی

 

 : Gap Tasukiتنظیماِت الگوی  

دهید. « یم Gap Tasuki Settings در بخش »   توانید تنظیمات مربوط به این الگو را تغییر

 

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Gap Tasuki?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Weight Value percent? 1 ~ 100 
؟   ارزش وزنی
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 

 : Three Methodsتنظیماِت الگوی  

دهید. یم « Three Methods Settingsدر بخش »   توانید تنظیمات مربوط به این الگو را تغییر

 

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Three 

Methods? 
 Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Weight Value percent? 1 ~ 100 
؟   ارزش وزنی

 

 : Separating Linesتنظیماِت الگوی  

دهید. « یم Separating Lines Settingsدر بخش »   توانید تنظیمات مربوط به این الگو را تغییر

 

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Separating 

Lines? 
 Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  ویا از 
های دست  پارامی 

 گردد؟ استفاده

Weight Value percent? 1 ~ 100 
؟   ارزش وزنی
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : Magic Dojiتنظیماِت الگوی  

دهید. « یم Magic Doji Settingsدر بخش »     توانید تنظیمات مربوط به این الگو را تغییر

 

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Magic Doji?  Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Weight Value percent? 1 ~ 100 
؟   ارزش وزنی

 

 : Natural processتنظیماِت الگوی  

دهید. توانید تنظیمات مربوط به این الگو را « یم Natural process Settingsدر بخش »   تغییر

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Natural 

process? 
 Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Natural process mod calculation? 
 Check Day 
 Check Day and Week 
 Check Day, Week and Month 

 ؟ Natural process روش محاسبه

Natural process mod calculation 

(Stock Only)? 

 Check Day 
 Check Day and Week 
 Check Day, Week and Month 

  Natural process ( روش محاسبه

 درحالت معامله
ً
 ی سهام(؟ رصفا
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Deep loop for last Month checking? # >= 0 
ی  ی  برای آنالیر عمیق، چندماِه پیشتر

 شود؟ برریس

Deep loop for last Week checking? # >= 0 
ی عمیق، چندهفته ی برای آنالیر ی پیشتر

 شود؟ برریس

Deep loop for last Day checking? # >= 0 
ی   ی عمیق، چندروز پیشتر برای آنالیر

 شود؟ برریس

Weight Value percent? 1 ~ 100 
؟   ارزش وزنی

 

 : Minor fixed trendتنظیماِت الگوی  

دهید. « یم Minor fixed trend Settingsدر بخش »   توانید تنظیمات مربوط به این الگو را تغییر

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Minor fixed 

trend? 
 Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  ویا از 
های دست  پارامی 

 گردد؟ استفاده

Check minor trend in all TFs? Yes 

No 

ها  فریمدر تمام تایم minor trendآیا 

 شود؟ برریس

Relax level check? 
 Compare Candles 0, 1 
 Compare Candles 0, 1 or 0, 2 
 Compare Candles 0, 1 or 0, 2 or 1, 2 

 باشد؟چگونهسطح آزادی )خالّص( 

Interfere with zero changes in 

calculations? 
Yes 

No 

( در  آیا حالت صفر )عدم تغییر

 شود؟ دادهمحاسبات، دخالت

Check last Candle in TFs? Yes 

No 

در تمام آیا آخرین میله )کندل( 

 شود؟ برریسها فریمتایم 

Check minor trend in TF1? Yes 

No 

 فریمتایمدر یک  minor trendآیا 

 شود؟ به آخر، برریسمانده

Check minor trend after TF1? Yes 

No 

 فریمتایمبعداز یک  minor trendآیا 

 شود؟ به آخر، برریسمانده
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Check minor trend in last TF? Yes 

No 

، فریمتایم در آخرین minor trendآیا 

 شود؟ برریس

Strict model? 
 No Strict model 
 Continue the Process 
 Reverse Process Start 

انه  ای اجراءشود؟ چه روش سختگیر

Strict model (Stock Only)? 
 No Strict model 
 Continue the Process 
 Reverse Process Start 

انه ای اجراءشود چه روش سختگیر

 درحالت معامالت محدود به 
ً
)رصفا

 سهام(؟ 

How many last candles with same 

direction in TF1? 

 Ignore Candles same 
direction 
 Last 2 Candles same 
direction 
 Last 3 Candles same 
direction 

ها( با ها )کندلچندتا از آخرین میله

یک مانده فریم جهت همسان در تایم 

 ؟ باشد باید وجودداشته، به آخر 

How many last candles with same 

direction after TF1? 

 Ignore Candles same 
direction 
 Last 2 Candles same 
direction 
 Last 3 Candles same 
direction 

ها( با ها )کندلچندتا از آخرین میله

فریم یک  جهت همسان بعداز تایم

 باشد؟ مانده به آخر، باید وجودداشته

How many last candles with same 

direction in last TF? 

 Ignore Candles same 
direction 
 Last 2 Candles same 
direction 
 Last 3 Candles same 
direction 

ها( با ها )کندلچندتا از آخرین میله

فریم، باید جهت همسان در آخرین تایم 

 باشد؟ وجودداشته

Weight Value percent? 1 ~ 100 
؟   ارزش وزنی

 

 : Last group moveتنظیماِت الگوی  

دهید. « یم Last group move Settingsدر بخش »   توانید تنظیمات مربوط به این الگو را تغییر

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Auto set parameters of Last group 

move? 
 Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

های  ِ ثابت  ویا از پارامی 
دست 

 گردد؟ استفاده

Last seconds for analyzing? # >= 0 شود؟ ی آخر، برریسچند ثانّیه 

Weight Value percent? 1 ~ 100 
؟   ارزش وزنی
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 : Depth of Marketتنظیماِت الگوی  

دهید. توانید تنظیمات مربوط به این الگو را « یم Depth of Market Settingsدر بخش »    تغییر

 

 توضیح  مقدار  گزینه 

Seconds of calculating Depth of 

Market? 
 Automatic 
 Manually 

ی محاسبات به شود صورت خودکار تعیتر

ِ ثابت  
های دست  ویا از پارامی 

 گردد؟ استفاده

Acceptable speed%? 1 ~ 100 

برای ی شعت، چنددرصد از بیشینه

تشخیِص اقبال به خرید یا به فروش 

 قبول است؟ قابل

Direct conclusions? Yes 

No 

شوند،  یمآیا نتاییح  که درنظرگرفته

درراستای حرکت در عمق بازار باشد 

 نشود(؟ )حرکت معکوس درنظرگرفته
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: سود خوب یک معامله ی خوب یعنن
 مردم دنیا یهمهبرای خود، کارگزار و 

 ارتباط با پدیدآورنده: 

Saed Modarresi: 

 LinkedIn: https://www.LinkedIn.com/Saed-Modarresi-37072933 

 MQL: https://www.MQL5.com/en/Users/HeartRefine 

Mail: HeartRefine@Yahoo.com 

 Mail: HeartRefine@HotMail.com 

Chat by Skype: HeartRefine@HotMail.com 

Mobil: +98(917)715-0586 

 

 : منابع 

https://www.mql5.com/en/docs 
https://www.mql5.com/en/articles/2626 
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