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  TARS FAST ICHIMOKUامکانات 

تژی استراطریق مختلف سیگناهای   چهاربه شما این امکان را می دهد تا به  سریع ایچیموکو اکسپرت 

  را دریافت کنید. های مختلف اکسپرت 

 نوتیفیکیشن بر روی اپلیکیشن موبایل متاتریدر. دریافت سیگنال ها به صورت .1

 دریافت سیگنال ها به صورت ایمیل. .2

 روی متاتریدر. ورت پیام هشدار یا آلارم افت سیگنال به صدری .3

 ( toolboxگزینه   view)در زبانه .  toolboxدر   printدریافت سیگنال ها به صورت  .4

   .  ایچیموکونوع سیگنال مختلف اندیکاتور  یازده امکان پردازش و تحلیل  .5

 امکان تغییر وضعیت اکسپرت در دو حالت دستی و اتوماتیک. .6

 این اکسپرت دارای ظاهر گرافیکی نیست . .7



 

  ToolBoxیا )خبره ( در بخش   Expertsکلیه اطلاعات و خروجی این اکسپرت روی سربرگ  .8

 نمایش داده می شود.

می باشد و می تواند روی هر سیستمی از لحاظ سخت  سرعت این سیستم بسیار بالا و دقیق .9

 افزاری اجرا شود.

 قابلیت فعالیت در تمام تایم فریم ها. .11

 

 

 

 

 

 



 

 فعال سازی اکسپرت

برای فعال سازی اکسپرت فقط لازم است اکسپرت را طبق راهنما نصب و اجرا کنید اکسپرت به صورت 

. اکسپرت نام کاربری و زمان استفاده مجاز از اکسپرت  اتوماتیک عملیات فعال سازی را انجام می دهد

را بررسی می کند و اگر با آنچه که برای اکسپرت تعریف شده مطابقت داشت ، عملیات فعال سازی را 

 انجام می دهد.

 

 شیوه معرفی نمادها به اکسپرت

هر نمادی که مد نظر ما است و می خواهیم اکسپرت آنها را مورد بررسی قرار دهد را به واچ لیست 

اجرای اکسپرت روی نمودار در صورت مجاز بودن کاربر عملیات ایندکس کردن نماد اضافه می کنیم با 

لیست قرار نماد در واچ  151انجام می پذیرد. سعی شود بیش از های واچ لیست به صورت اتوماتیک 

داده نشود چون اگر سیستم شما ضعیف باشد عملیات فعال سازی زمان بیشتری می برد و ضمنا بررسی 

 و تحلیل های اکسپرت نیز طولانی تر می گردد.

 

 

 چگونه در تایم فریم های مختلف پردازش کنیم

برای این کار فقط لازم اکسپرت این ویژگی را دارد تا در هر تایم فریمی پردازش اطلاعات را انجام دهد .

است تایم فریم مورد نظر را روی یک چارت تنظیم کنیم سپس اکسپرت را در آن چارت اجراکنیم به 

 .صورت اتوماتیک تمام پردازش های اکسپرت روی تایم فریم تنظیمی شما صورت می پذیرد 

 

 

 

 



 

   ایچیموکو تغییر تنظیمات اندیکاتور 

را انتخاب کنید   expert listبرای تغییر تنظیمات باید روی نمودار کلیک راست کنید و سپس گزینه 

و سپس در لیست باز شده روی اکسپرت مورد نظر کلیک فرمایید و سپس تغییرات مورد نظر را اعمال 

 بفرمایید.

 

 



 

 

این اکسپرت دا اری سه بخشش مجشزا در تنظیمشات مشی باششد کشه  هشر بخشش در ادامشه توضشی  

 داده می شود.

 موکوایچیمربوط به بخش اول و تنظیمات توضی  آیتم های 

 این گزینه تنکان سن را تنظیم می کند. :سن  تنکان  

 : این گزینه کیجون سن را تنظیم می کند. کیجون سن 

  :این گزینه سنکو اسپن بی را تنظیم می کند.سنکو اسپن بی 

 این گزینه به شما :  دو ای کیمحاسبه کراس فقط  یقبل برا یعداد روز هات

این امکان را می دهد که محاسبه کراس با مقایسه روز قبل انجام شود یا دو روز 

قبل که شما با انتخاب یک یا دو می توانید آن را مشخص کنید توجه داشته باشید 

محاسبه می شود و اگر عدد کوچکتر از یک  دور دهید اقر دواگر عدد بزرگتر از 

 شود . یک یعنی یک روز قبل و دو یعنی دو روز قبل. قرار دهید یک محاسبه می

 توضیحات مربوط به بخش دوم و تنظیمات لودینگ ابتدایی

ا یاین گزینه ها مر بوط به زمانی است که اکسپرت برای اولین بار می خواهد اجرا شود 

 زمانی که تغییری در تنظیمات رخ داده باشد.

 ای کراس رو به بالفعال یا غیر فعال کردن  : سن به کیجون سن کراس رو به بالای تنکان

 تنکان سن نسبت به کیجون سن.

 : فعال یا غیر فعال کردن کراس رو به  کراس رو به پایین تنکان سن به کیجون سن

 پایین تنکان سن نسبت به کیجون سن.

 : یر ابر از قرمز به سبز.یفعال یا غیر فعال کردن تغ کراس صعودی ابر 

 : یر ابر از سبز به قرمز.فعال یا غیر فعال کردن تغی کراس نزولی ابر 



 

 : فعال یا غیر فعال کردن کراس رو به بالای  کراس رو به بالای چیکو نسبت به قیمت

 چیکو اسپن نسبت به قیمت.

 : ینپایفعال یا غیر فعال کردن کراس رو به  کراس رو به پایین چیکو نسبت به قیمت 

 چیکو اسپن نسبت به قیمت.

  

 : فعال یا غیر فعال کردن نماد هایی که ابر سبز دارند. ابر سبز صعودی 

 : فعال یا غیر فعال کردن نمادهایی که ایز قرمز دارند. ابر قرمز نزولی 

  : فعال یا غیر فعال کردن قرار داشتن قیمت درون ابر کومو.قیمت درون ابر 

 رو به بالای قیمت یا خروج  فعال کردن کراس  فعال یا غیر به بالا از ابر : خروج قیمت رو

 .کومو  از ابر

 پایینرو به یا خروج  فعال کردن کراس  فعال یا غیر ابر : رو به پایین از قیمت  خروج 

 .کومو  قیمت از ابر

 

 

 توضیحات مربوط به بخش سوم و تنظیمات ارسال سیگنال ها

این تنظیمات مربوط به زمانی است که کاربر می خواهد اکسپرت نماد ها را در بازه زمانی مختلف 

 بررسی و نتایج حاصله را برای کاربر به روش های مختلف ارسال کند.

  فعال یا غیر فعال کردن ویژگی ارسال سیگنال. :فعال سازی ارسال اتوماتیک سیگنال 

  دوره زمانی بررسی نمادها را به دقیقه  :دوره زمانی بررسی و ارسال سیگنال به دقیقه

 تنظیم می کند.

  ا غیر فعال کردن ویژگی ارسال سیگنال توسط نوتیفیکیشن به فعال ی :ارسال نوتیفیکیشن

 اپلیکیشن موبایل.

  فعال یا غیر فعال کردن ویژگی ارسال سیگنال توسط ایمیل :ارسال ایمیل . 



 

  فعال یا غیر فعال کردن ویژگی نمایش  سیگنال روی نمودار به  :ارسال آلارم روی صفحه

 صورت آلرت به معامله گر .

  فعال یا غیر فعال کردن ویژگی پرینت   سیگنال در  :سربرگ اکسپرت پرینت در بخش

 . ToolBoxیا خبره در بخش   Expertsسربرگ 

 الارسال سیگن فعال یا غیر فعال کردن : سن به کیجون سن راس رو به بالای تنکانک 

 کراس رو به بالای تنکان سن نسبت به کیجون سن.

 : نالارسال سیگ فعال یا غیر فعال کردن کراس رو به پایین تنکان سن به کیجون سن 

 کراس رو به پایین تنکان سن نسبت به کیجون سن.

 : یر ابر از قرمز به سبز.یتغ ارسال سیگنال فعال یا غیر فعال کردن کراس صعودی ابر 

 : یر ابر از سبز به قرمز.تغی  ارسال سیگنال فعال یا غیر فعال کردن کراس نزولی ابر 

 : ارسال سیگنال فعال یا غیر فعال کردن کراس رو به بالای چیکو نسبت به قیمت 

 کراس رو به بالای چیکو اسپن نسبت به قیمت.

 : ارسال سیگنال فعال یا غیر فعال کردن کراس رو به پایین چیکو نسبت به قیمت 

 چیکو اسپن نسبت به قیمت. پایینکراس رو به 

 نماد هایی که ابر سبز دارند. ارسال سیگنال فعال یا غیر فعال کردن بر سبز صعودی :ا 

 : نمادهایی که ایز قرمز دارند. ارسال سیگنال فعال یا غیر فعال کردن ابر قرمز نزولی 

  : قرار داشتن قیمت درون ابر  ارسال سیگنال فعال یا غیر فعال کردنقیمت درون ابر

 کومو.

 یا خروج کراس  ارسال سیگنال فعال کردن فعال یا غیر به بالا از ابر : خروج قیمت رو 

 .کومو  رو به بالای قیمت از ابر

 یا  کراس  ارسال سیگنال فعال کردن فعال یا غیر ابر : رو به پایین از قیمت  خروج

 .کومو  قیمت از ابر پایینرو به خروج 

 

لیست قرار داده اید زیاد است سعی کنید تعداد نکته : هرگاه تعداد نمادهایی که برای بررسی در واچ 

دقایق این آیتم را بالا ببرید تا باعث هنگ کردن سشیسشتم نشود ضمنا تعداد دقیقه تنظیم شده باید 



 

تناسب معنا داری با تایم فریم نمودار داشته باشد به عنوان مثال اگر تایم فریم ما روزانه باشد و ما این 

م کنیم عملا هر دقیقه نتایج یکسانی را برای ما ارسال خواهد کرد و برای آیتم را روی یک دقیقه تنظی

 . دقیقه منطقی خواهد بود 61تایم فریم روزانه 

 شیوه استفاده از اکسپرت 

اکسپرت وقتی که اجرا مشی ششود بشه صشورت اتوماتیشک فراینشد فعشال سشازی و بررسشی هویشت 

کششاربر را انجششام مششی دهششد و در صششورت مجششاز بششود کلیششه نمششاد هششای موجششود در واچ لیسششت را 

ایندکس می کند و سپس شروع می کند به بررسشی سشیگنال هشای احتمشالی نمشاد هشای موجشود. 

در تنظیمشات اکسشپرت فعشال باششد بشر اسشاس دوره  ک سشیگنالارسال اتوماتیشدر پایان نیز اگر 

زمانی مشخص شده به بررسی اتو ماتیک نمشاد هشای موجشود در بشازه هشای زمشانی مششخص مشی 

 پردازد.

گزینشه   Viewبرای اینکه شما بتوانید پشردازش هشای سیسشتم را مششاهده کنیشد بایشد از منشوی 

Toolbox   شده با سربرگ را انتخاب کنید و سپس در پنجره بازExperts  .بروید 

 تمامی سیگنال ها و پیامهای اکسپرت در این قسمت قابل مشاهده می باشد.

 

 



 

 نمونه ای از سیگنال های ارسال شده به اپلیکیشن موبایل

 

 



 

 در متاتریدر موبایل (Alert) نحوه استفاده از هشدار یا آلارم

امکششان تنظششیم آلششارم در موبایششل نیششز هماننششد دریافششت هشششدار در متاتریششدر نسششخه دسششکتا ، 

مشی گوینشد. بشدین ترتیشب زمانیکشه  push notifications وجود دارد. بشه ایشن ابشزار متاتریشدر

نمودار به قیمت مد نظر شما رسشید مشی توانیشد یشک هششدار صشوتی یشا متنشی از طریشق تلفشن 

 .همراه خود دریافت کنید

در موبایشل خشود دریافشت مشی کنیشد. بنشابراین شما این هشدار را از طریق اپلیکیششن متاتریشدر 

 .بایستی متاتریدر نسخه موبایل را بر روی تلفن همراه خود نصب کرده باشید

 : اپلیکیشن متاتریدر را در موبایل خود باز کنید1مرحله 

هنگام باز کردن متاتریدر در موبایشل، پیغشامی ماننشد ششکل زیشر در یافشت خواهیشد کشرد. حتمشا 

اسشتفاده  Alerts انتخشاب کنیشد. در غیشر اینصشورت نمشی توانیشد از امکانشات را Allow گزینشه

 .کنید

 

 

 



 

 .را باز کنید settings : بخش2مرحله 

 Chat برویشد. سشپس گزینشه  settings پس از باز کشردن متاتریشدر در موبایشل خشود بشه بخشش

and Messages را انتخاب کنید. 

 

 

 

 .بیابیدمتاکوتس خود را  ID : شماره3مرحله 

MetaQuotes ID  رقمششی یونیششک مششی باشششد. ایششن شششماره در سیسششتم عامششل  8یششک شششماره

در انتهششای صششفحه شششما قابششل  Chat and Messages گوشششی هششای اپششل، پششس از کلیششک بششر

 .مشاهده است



 

را بزنیشد تشا کشد  MQID در نسخه های اندرویشد متاتریشدر مشی توانیشد از بالشای صشفحه، علامشت

 .دخود را مشاهده کنی

شما به این شماره نیاز دارید تا بتوانید متاتریشدر موبایشل را بشه متاتریشدر لش  تشا  خشود متصشل 

 .کنید

 

 

 .را باز کنید Options : در متاتریدر ل  تا  گزینه4مرحله 

را در متاتریشدر لش  تشا  خشود فعشال کنیشد. بشه  (notifications) شما بایستی دریافت هششدار

 .کلیک کنید Options بر روی زیر منوی Tools این منظور در منوی

 

 



 

 

 Push Notifications ، گزینششهnotifications : در سششربرگ5مرحلششه 

Enable را فعال کرده و شماره ID خود را وارد کنید. 

 این مرحله را مانند شکل زیر انجام دهید

 

 

 

 .کنیدرا امتحان کنید و آلارم را تنظیم  Push notification :6مرحله 



 

را بزنیشد تشا مطمششن ششوید هششدار متاتریشدر  Test ، دکمشهID در مرحله قبل، پس از وارد کردن

 Alerts را کلیشک کنیشد و از انتهشای صشفحه گزینشه OK در موبایل به خوبی کار می کنشد. سشپس

 .را بزنید تا آلارم مد نظر را تنظیم کنید

 

بشرآورده ششدن ششرایط مششخص ششده در اینجا کار شما بشه پایشان رسشیده اسشت و در صشورت 

 .توسط شما، هشدار متاتریدر را بر روی تلفن همره خود دریافت خواهید کرد

 چگونه هشدار صوتی دلخواه را به متاتریدر اضافه کنیم؟

در هنگام استفاده از هشدار صشوتی، ایشن امکشان وجشود دارد کشه علشاوه بشر صشداهای موجشود در 

 .صوتی دلخواه نیز استفاده کنید متاتریدر می توانید از فایل های

اسشتفاده کنیشد.  Alert برای مثال ممکن اسشت بخواهیشد یشک صشدای ضشبط ششده را بشه عنشوان

بدین منظور، پس از باز کشردن پوششه متاتریشدر در محشل نصشب ششده، فایشل صشوتی خشود را در 

 .باشد .wav قرار دهید. در نظر داشته باشید که پسوند فایل بصورت Sounds پوشه

 

 



 

 برای ارسال ایمیل (Gmail) جیمیل SMTP تنظیمات 

 

ها یششا زمششانی کششه قصششد ارسششال ایمیششل )از طریششق حسششاب کششاربری جیمیششل( را بوسششیله برنامششه

 Gmail سشرویس SMTP ها و ابزارهای واسشط داششته باششید، ممکشن اسشت بشه تنظیمشاتسایت

 .نیاز داشته باشید

 

 SMTP مختصری درباره

SMTP مخفششف عبششارت "Simple Mail Transfer Protocol"  پروتکششل سششاده "بششه معنششای

 هاتشوان یشک نشوع رابشط سشرویس ایمیشل و برنامشهرا می SMTP اسشت. پروتکشل "ارسال ایمیل

 کشه دانسشت ابشزار سشایر ها یشاهشا و گوششیها، موبایل، سایت(Thunderbird یا Outlook مانند)

 RFC اسشتاندارد اسشاس بشر پروتکشل ایشن. کنشدمی تشر آسشان مراتشب بشه را ایمیشل ارسال عمل

توسعه داده شده است و اکثشر سشرویس دهنشدگان ایمیشل از جملشه جیمیشل، یشاهو و هشات  5321

دهنشد. پشورت پشیش میل این پروتکل را در اختیار برنامشه نویسشان و توسشعه دهنشدگان قشرار می

هنشدگان ایمیشل اکثشراز از امشا سشرویس د (4.5.4.2 اسشت )طبشق بنشد 25فرض در این اسشتاندارد 

ششود و ایمیشل اسشتفاده می "ارسشال"کننشد. از ایشن پروتکشل بشرای های دیگر استفاده میپورت

 .آن کاربردی ندارد "دریافت"معمولاز برای 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 جیمیل SMTP تنظیمات

رایگشان بشوده و تنظیمشات و مقشادیر آن بشه ششر  زیشر  (Gmail) سرویس جیمیل SMTP پروتکل

 :است

 

 

 توضیحات مقدار عنوان فارسی عنوان انگلیسی

SMTP Server 
آدرس سشششششرور 

SMTP 

smtp.gmail.co

m 
 همیشه ثابت است

SMTP 

Username 
نشششام کشششاربری 

SMTP 

آدرس کامششششششل 

 ایمیل فرستنده
 example@gmail.com برای مثال

SMTP 

Password 
رمششششز عبششششور 

SMTP 

رمششز عبششور ایمیششل 

 فرستنده
 MyP@ssworD برای مثال

SMTP Port  درگاهSMTP 

 SSL درحالت امن 465

 TLSدرحالت  587

 SSLدرحالت  25

  

 :چند نکته

در کلاینشت )برنامشه(  "Use TLS/SSL" ماننشد "SSL یشا TLS نیشاز بشه"درصشورت وجشود گزینشه 

 باششد. درصشورت غیرفعشال بشودن، امکشان اسشتفاده از پروتکشل فعشال مورد نظر شما، حتماز بایشد

SMTP از رمزگشذاری 465و  25هشای جیمیشل وجشود نخواهشد داششتر زیشرا پورت SSL  و پشورت

 TLS یشا SSL هشایکننشد و بایشد بشه توجشه بشه پشورت، یکشی از حالتاسشتفاده می TLS از 587



 

نیسشت، بشه احتمشال زیشاد کلاینشت ششما بشه صشورت  TLS ای بشا عنشواناستفاده شود. اگر گزینشه

 .کنداستفاده می TLS پیش فرض از

حتمشششاز  "SMTP authentification" درصشششورت وجشششود گزینشششه احشششراز هویشششت ماننشششد

نیشاز بشه احشراز هویشت )وارد کشردن  SMTP باشد چون مشا بشرای اسشتفاده از سشرویس فعال باید

 های ایمیشل بشرای اسشتفاده ازرمز عبشور و آدرس ایمیشل( داریشم. تقریبشاز همشه سشرویس دهنشده

SMTP نیاز به احراز هویت دارند. 

 .را امتحان کنید 25سپس  587پورت  465درصورت کارنکردن پورت 

 خشود (Firewall) فشایروال در را خشود کلاینشت همچنشین و ششده ذکر پورت درصورت امکان سه

Allow یا مجاز کنید. 

ممکن است در کلاینت شما فیلشدی بشرای نوششتن پشورت وجشود نداششته باششد. در ایشن صشورت 

علامشت دونقطشه ):( سشپس پشورت مشورد نظشر را بنویسشید. بشرای پس از آدرس سرور ذکر ششده، 

 smtp.gmail.com:465 :مثال

 عشدد 511 سشرویس جیمیشل SMTP ها مجاز برای فرسشتادن بشا اسشتفاده از پروتکشلتعداد ایمیل

گذاشششته شششده  (Spam) اسششپم هرزنامششه فرسششتادن از جلششوگیری بششرای محششدودیت ایششن. اسششت

 .است

هشای جداگانشه تسشت ششده و تشا لحظشه بشا اسشتفاده از اکانت SMTP سرور آدرس و پورت هر سه

 .کندنوشتن این پست بدون نقض کار می
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