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آموزش نصب اندیکاتورها در متاتریدر
.1

در نرم افزار متاتریدر  5یا مفیدتریدر از منو باال ,روی  Fileکلیک کنید و

گزینه Open Data Folderرا انتخاب کنید:

 .2در پنجره باز شده  ,وارد فولدر  MQL5شوید
و بعد از آن فولدر  Indicatorsرا باز کنید و
فایل اندیکاتور را به این فولدر انتقال دهید:

 .3نرم افزار متاتریدر را بسته و دوباره اجرا کنید .اندیکاتور به پنجره Navigator
اضاف شده است.
اگر این پنجره باز نیست از کلید ترکیبی Ctrl+N
برای نمایش آن استفاده کنید.
برای انداختن اندیکاتور روی چارت کافیست دو بار
روی آن کلیک کنید و  OKرا انتخاب کنید.
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اطالعات نمایشی
وضعیت نماد (باز – متوقف)

لود دوباره اطالعات ((Refresh

❖ باکس اول:

حدف اندیکاتور از چارت

نام شرکت

نوع بازار

نماد

(بورس-فرابورس-پایه)

❖ باکس دوم:

حجم امروز

تعداد معامالت امروز

میانگین حجم 21
کندل گذشته

نسبت حجم امروز به حجم میانگین ماه

نسبت میانگین حجم سه روز آخر به
میانگین حجم ماه

میلیون =M
هزار =K
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❖ باکس سوم :کف و سقف قیمتی
ردیف قرمز به معنی فاصله از سقف
و ردیف سبز به معنی فاصله از کف است.
فاصله از سقف سه ماه

فاصله از سقف سال

فاصله از سقف ماه

فاصله از کف ماه

فاصله از کف سه ماه

فاصله از کف سال

❖ باکس زمان و قیمت:
با حرکت موس روی هر کندل ,زمان و قیمت آن نقطه نمایش داده میشود:

قیمت

زمان به وقت ایران

تاریخ شمسی

❖ نوار زمان :عالوه بر باکس های زمان در باال ,در پایین چارت هم نوار زمان قرار دارد:

نکته :ساعت و دقیقه در تایم فریم های کوچکتر از  H4نمایش داده میشوند
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❖ ابزار اندازه گیری موج:
با استفاده از این ابزار مدت زمان و میزان سود و زیان بین دو نقطه از چارت را ببینید.
روی دکمه

کلیک کنید سپس روی دو نقطه از چارت کلیک کنید .فلش به همراه یک کادر

نمایش داده میشود:

سود یا زیان بین این دو نقطه

مدت زمان بین این دو نقطه
روز D:
ساعت H:
دقیقه M:

با کلیک دوباره روی چارت  ,فلش و کادر حذف میشوند.

❖ دکمه های کاربردی چارت:
بستن چارت .با زدن این دکمه چارت فعلی بسته میشود و چارت سمت
راست آن نمایش داده میشود .اگر چارتی سمت راست آن نباشد ,چارت
سمت چپ آن نمایش داده میشود.
رفتن به آخر چارت
رفتن به اول چارت
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❖بخش تنظیمات:
کلیک کنید.

برای دسترسی به بخش تنظیمات روی دکمه

:

دکمه

با زدن این دکمه ,تنظیمات این چارت و ربات بورس به عنوان قالب پیش فرض ذخیره خواهند شد
و از این به بعد با باز کردن هر چارت جدیدی این قالب بطور خودکار لود میشود و نیازی به
انداختن ربات بورس به روی تک تک چارت ها بصورت دستی وجود ندارد.
نکته :این دکمه عالوه بر ربات بورس ,تنظیمات دیگر چارت مانند تایم فریم ,میزان زوم ,شیفت و
سایر اندیکاتور ها را در خود ذخیره میکند.

دکمه

:

اگر میخواهید ربات بورس در قالب پیش فرض وجود نداشته باشد از این دکمه استفاده کنید.
نکته :این دکمه تنظیمات چارت مانند تایم فریم ,میزان زوم ,شیفت و سایر اندیکاتور ها بجز ربات
بورس را به عنوان قالب پیش فرض ذخیره میکند.

بخش

برای تنظیم اندازه نمایش ربات بورس می باشد .متناسب با اندازه

صفحه خود میزان بزرگی باکس های نمایشی را تغییر دهید.
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❖ربات واگرایی:
واگرایی نسبت به یک اندیکاتور زمانی رخ میدهد که قیمت و اندیکاتور خالف هم حرکت کنند
و نشان از برگشت قیمت دارد .مرسوم ترین واگرایی در  RSIدیده میشود.

فعال کنید.

ربات واگرایی را با دکمه

با توجه به رنگ فلش ها و راهنمای سمت راست  ,واگرایی را تشخیص دهید

نوسازی
حذف ربات واگرایی
واگرایی های کف نشان از صعود سهم دارند
واگرایی های سقف نشان از ریزش سهم دارند

❖ربات کندل اسپویل:
این ربات الگو های کندلی را شناسایی میکند .الگو های کندل استیک در پرایس اکشن کاربرد
دارند .در حال حاضر سه الگوی هامر(چکش)  ,انگولفینگ(پوشا) و هارامی(باردار) توسط ربات
شناسایی میشوند.

فعال کنید.

ربات کندل اسپویل را با دکمه

برای تشخیص نوع الگو به راهنمای پایین صفحه آن توجه کنید
7

عیب یابی:
❖ لود نشدن اطالعات:
درصورت خالی بودن باکس ها یا نمایش وضعیت نماد بصورت ??? از دکمه  Refreshاستفاده
کنید:

این حالت ممکن است به دلیل کندی اینترنت یا لود نشدن چارت ها به وجود آید.

❖ قفل شدن اندیکاتور:
اگر اندیکاتور قفل شده است و باکس زمان و تاریخ در باالی صفحه با حرکت موس تغییر
نمیکند برای عیب یابی مراحل زیر را طی کنید:
 .1کلید ترکیبی  Ctrl + Tرا فشار دهید تا پنجره  Toolboxنمایش داده شود.
 .2در این پنجره ,از قسمت پایین  ,تب  Expertsرا انتخاب کنید:

 .3از محتوای این پنجره عکس بگیرید و برای پشتیبانی ارسال کنید تا مشکل در اسرع وقت
برطرف گردد.
درصورت مشاهده باگ  ,اطالعات اشتباه و یا درخواست اضافه شدن امکانات دلخواه با
آیدی پیشتیبانی در تماس باشید.
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برای دریافت آپدیت های این ربات به کانال و وبسایت
ربات بورس مراجعه کنید.
کانال تلگرام@RoboBourse :

پشتیبانی@alisgm :

وبسایتRoboBourse.com :
از همراهی شما متشکریم
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