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  TARS INDICATOR DEMA 3امکانات 

ه ای برای یافتن روند ها و همچنین یافتن نقاط ورود و خروج یک اندیکاتور حرف  DEMA 3اندیکاتور 

 به یک نماد می باشد.

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

   . DEMA 3توسط اندیکاتور  نوع سیگنال مختلف   چهارامکان پردازش و تحلیل  .5

سرعت این سیستم بسیار بالا و دقیق می باشد و می تواند روی هر سیستمی از لحاظ سخت  .6

 افزاری اجرا شود.

 قابلیت فعالیت در تمام تایم فریم ها. .7



 

 

 

 

 

 اندیکاتورفعال سازی 

ه ب اندیکاتور را طبق راهنما نصب و اجرا کنید  اندیکاتور فقط لازم است  اندیکاتور برای فعال سازی 

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

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

 فعال سازی را انجام می دهد.

 

 



 

 چگونه در تایم فریم های مختلف پردازش کنیم

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

 را در آن چارت اجراکنیماندیکاتور لازم است تایم فریم مورد نظر را روی یک چارت تنظیم کنیم سپس 

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

  DEMA 3 تغییر تنظیمات اندیکاتور 

را انتخاب   indicator listبرای تغییر تنظیمات باید روی نمودار کلیک راستتت کنید و ستتپس گزینه 

مورد نظر کلیک فرمایید و سپس تغییرات مورد نظر  اندیکاتور کنید و ستپس در لیست باز شده روی 

 را اعمال بفرمایید.

 

 

 



 

 میانگین هاو تنظیمات  اولتوضیحات مربوط به بخش 

روزه تشتتکیل شتتده  کتته حتمتتا بایتتد  چهتتاردهو  هفتتت ،  5از ستته میتتانگین  انتتدیکاتور ایتتن  

میانگین شماره یک همیشه کوچتک تتر از دو میتانگین دیگتر باشتد و میتانگین شتماره دو بایتد 

حتما مقداری بین دو میتانگین شتماره یتک و سته را داشتته باشتد. در نهایتت میتانگین شتماره 

یتتت نشتتود ستته نیتتز بایتتد همتتواره از دو میتتانگین دیگتتر بزرگتتتر باشتتد. اگتتر ایتتن موضتتوع رعا

 به درستی نمی تواند کار خود را انجام دهد. اندیکاتور 

 و تنظیمات ارسال سیگنال ها دوم توضیحات مربوط به بخش 

در بازه زمانی  اندیکاتور چارت مورد نظر را این تنظیمات مربوط به زمانی است که کاربر می خواهد 

 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 تنظیم می  :دوره زمانی بررسی و ارسال سیگنال به دقیقه

 کند.

 فعال یا غیر فعال کردن ویژگی ارسال سیگنال توسط نوتیفیکیشن به اپلیکیشن  :ل نوتیفیکیشن ارسا

 موبایل.

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

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

 له گر .به معام

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

Experts   یا خبره در بخشToolBox . 

 : فعال یا غیر فعال کردن ارسال  سیگنال روبه بالاسیگنال رو به بالای میانگین متحرک 

  فعال و غیر فعال کردن ارسال سیگنال رو به پایین :سیگنال رو به پایین میانگین متحرک 

 : فعال یا غیر فعال کردن ارسال کراس رو به بالا کراس رو به بالای میانگین متحرک 

 : فعال یا غیر فعال کردن ارسال کراس رو به پایین کراس رو به پایین میانگین متحرک 

 



 

 DEMA 3شیوه سیگنال گیری از اندیکاتور 

 سیگنال خرید : 

 هرگاه ستاره سبز ظاهر شود 

 هرگاه فلش رو به بالای سبز ظاهر شود 

 سیگنال فروش :

 هرگاه ستاره صورتی ظاهر شود 

 هرگاه فلش صورتی ظاهر شود 

 روند صعوی :

 هرگاه ابر زرد رنگ باشد 

 روند نزولی:

 هرگاه ابر قرمز رنگ باشد 

 ادامه روند صعودی :

  باشد )رنگ ابر مهم نیست(تازمانی که دایره های قرمز رنگ بالای ابر 

 ادامه روند نزولی  :

 )تازمانی که دایره های قرمز رنگ زیر ابر قرار دارند )رنگ ابر مهم نیست 

 :نشانه های تغییر روند 

  ظاهر شدن دایره های سیگنال درون ابر 

 

 



 

 نام خطوط اندیکاتور 

 
 

 



 

 )ستاره سبز(سیگنال رو به بالا  هشدار شروع روند صعودی

 
 )ستاره صورتی(سیگنال رو به پایین  هشدار شروع روند نزولی

 
 



 

 )فلش سبز رو به بالا(کراس رو به بالا و سیگنال خرید و تثبیت روند صعودی

 
 کراس رو به پایین و سیگنال فروش و تثبیت روند نزولی)فلش صورتی  رو به پایین(

 
 



 

 یا محدوده زرد رنگ و روند صعودی زرد  ابر

 
 یا محدوده قرمز رنگ و روند نزولی  ابر قرمز

 



 

 نمونه ای از سیگنال های ارسال شده به اپلیکیشن موبایل

 

 

 

 

 



 

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

هماننتتد دریافتتت هشتتدار در متاتریتتدر نستتخه دستتکتای، امکتتان تنظتتیم آلتتارم در موبایتتل نیتتز 

متی گوینتد. بتدین ترتیتب زمانیکته  push notifications متاتریتدروجود دارد. بته ایتن ابتزار 

نمودار به قیمت مد نظر شما رستید متی توانیتد یتک هشتدار صتوتی یتا متنتی از طریتق تلفتن 

 .همراه خود دریافت کنید

شما این هشدار را از طریق اپلیکیشتن متاتریتدر در موبایتل ختود دریافتت متی کنیتد. بنتابراین 

 .خه موبایل را بر روی تلفن همراه خود نصب کرده باشیدبایستی متاتریدر نس

 : اپلیکیشن متاتریدر را در موبایل خود باز کنید1مرحله 

هنگام باز کردن متاتریدر در موبایتل، پیغتامی ماننتد شتکل زیتر در یافتت خواهیتد کترد. حتمتا 

استتفاده  Alerts را انتختاب کنیتد. در غیتر اینصتورت نمتی توانیتد از امکانتات Allow گزینته

 .کنید

 

 

 



 

 .را باز کنید settings : بخش2مرحله 

 Chat برویتد. ستپس گزینته  settings پس از باز کتردن متاتریتدر در موبایتل ختود بته بختش

and Messages را انتخاب کنید. 

 

 

 

 .متاکوتس خود را بیابید ID : شماره3مرحله 

MetaQuotes ID  ایتتن شتتماره در سیستتتم عامتتل  رقمتتی یونیتتک متتی باشتتد. 8یتتک شتتماره

در انتهتتای صتتفحه شتتما قابتتل  Chat and Messages گوشتتی هتتای اپتتل، پتتس از کلیتتک بتتر

 .مشاهده است



 

را بزنیتد تتا کتد  MQID در نسخه های اندرویتد متاتریتدر متی توانیتد از بالتای صتفحه، علامتت

 .خود را مشاهده کنید

وبایتل را بته متاتریتدر لتپ تتای ختود متصتل شما به این شماره نیاز دارید تا بتوانید متاتریتدر م

 .کنید

 

 

 .را باز کنید Options : در متاتریدر لپ تای گزینه4مرحله 

را در متاتریتدر لتپ تتای ختود فعتال کنیتد. بته  (notifications) شما بایستی دریافت هشتدار

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

 

 



 

 

 Push Notifications ، گزینتتهnotifications ستتربرگ: در 5مرحلتته 

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

 این مرحله را مانند شکل زیر انجام دهید

 

 

 

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



 

تتا مطمت ن شتوید هشتدار متاتریتدر را بزنیتد  Test ، دکمتهID در مرحله قبل، پس از وارد کردن

 Alerts را کلیتک کنیتد و از انتهتای صتفحه گزینته OK در موبایل به خوبی کار می کنتد. ستپس

 .را بزنید تا آلارم مد نظر را تنظیم کنید

 

در اینجا کار شما بته پایتان رستیده استت و در صتورت بترآورده شتدن شترایط مشتخ  شتده 

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

 چگونه هشدار صوتی دلخواه را به متاتریدر اضافه کنیم؟

در هنگام استفاده از هشدار صتوتی، ایتن امکتان وجتود دارد کته علتاوه بتر صتداهای موجتود در 

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

استتفاده کنیتد.  Alert یتک صتدای ضتبط شتده را بته عنتوانبرای مثال ممکن استت بخواهیتد 

بدین منظور، پس از باز کتردن پوشته متاتریتدر در محتل نصتب شتده، فایتل صتوتی ختود را در 

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

 

 



 

 برای ارسال ایمیل (Gmail) جیمیل SMTP تنظیمات 

 

ها یتتا صتتد ارستتال ایمیتتل )از طریتتق حستتاب کتتاربری جیمیتتل( را بوستتیله برنامتتهزمتتانی کتته ق

 Gmail سترویس SMTP ها و ابزارهای واستط داشتته باشتید، ممکتن استت بته تنظیمتاتسایت

 .نیاز داشته باشید

 

 SMTP مختصری درباره

SMTP مخفتتف عبتتارت "Simple Mail Transfer Protocol"  پروتکتتل ستتاده "بتته معنتتای

 هاتتوان یتک نتوع رابتط سترویس ایمیتل و برنامتهرا می SMTP استت. پروتکتل "ایمیلارسال 

 کته دانستت ابتزار ستایر ها یتاهتا و گوشتیها، موبایل، سایت(Thunderbird یا Outlook مانند)

 RFC استتاندارد استاس بتر پروتکتل ایتن. کنتدمی تتر آستان مراتتب بته را ایمیتل ارسال عمل

و اکثتر سترویس دهنتدگان ایمیتل از جملته جیمیتل، یتاهو و هتات توسعه داده شده است  5321

دهنتد. پتورت پتیش میل این پروتکل را در اختیار برنامته نویستان و توستعه دهنتدگان قترار می

امتا سترویس دهنتدگان ایمیتل اکثترا  از  (4.5.4.2 استت )طبتق بنتد 25فرض در این استتاندارد 

شتود و ایمیتل استتفاده می "ارستال"کتل بترای کننتد. از ایتن پروتهای دیگر استفاده میپورت

 .آن کاربردی ندارد "دریافت"معمولا  برای 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 جیمیل SMTP تنظیمات

رایگتان بتوده و تنظیمتات و مقتادیر آن بته شتر  زیتر  (Gmail) سرویس جیمیل SMTP پروتکل

 :است

 

 

 توضیحات مقدار عنوان فارسی عنوان انگلیسی

SMTP Server 
آدرس ستتتتترور 

SMTP 

smtp.gmail.co

m 
 همیشه ثابت است

SMTP 

Username 
نتتتام کتتتاربری 

SMTP 

آدرس کامتتتتتتل 

 ایمیل فرستنده
 example@gmail.com برای مثال

SMTP 

Password 
رمتتتتز عبتتتتور 

SMTP 

رمتتز عبتتور ایمیتتل 

 فرستنده
 MyP@ssworD برای مثال

SMTP Port  درگاهSMTP 

 SSL درحالت امن 465

 TLSدرحالت  587

 SSLدرحالت  25

  

 :چند نکته

در کلاینتت )برنامته(  "Use TLS/SSL" ماننتد "SSL یتا TLS نیتاز بته"درصتورت وجتود گزینته 

 باشتد. درصتورت غیرفعتال بتودن، امکتان استتفاده از پروتکتل فعتال مورد نظر شما، حتما  بایتد

SMTP از رمزگتذاری 465و  25هتای جیمیتل وجتود نخواهتد داشتتر زیترا پورت SSL  پتورت و

 TLS یتا SSL هتایکننتد و بایتد بته توجته بته پتورت، یکتی از حالتاستتفاده می TLS از 587



 

نیستت، بته احتمتال زیتاد کلاینتت شتما بته صتورت  TLS ای بتا عنتواناستفاده شود. اگر گزینته

 .کنداستفاده می TLS پیش فرض از

 حتمتتتا  "SMTP authentification" درصتتتورت وجتتتود گزینتتته احتتتراز هویتتتت ماننتتتد

نیتاز بته احتراز هویتت )وارد کتردن  SMTP باشد چون متا بترای استتفاده از سترویس فعال باید

 های ایمیتل بترای استتفاده ازرمز عبتور و آدرس ایمیتل( داریتم. تقریبتا  همته سترویس دهنتده

SMTP نیاز به احراز هویت دارند. 

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

 ختود (Firewall) فتایروال در را ختود کلاینتت همچنتین و شتده ذکر پورت امکان سهدرصورت 

Allow یا مجاز کنید. 

ممکن است در کلاینت شما فیلتدی بترای نوشتتن پتورت وجتود نداشتته باشتد. در ایتن صتورت 

پس از آدرس سرور ذکر شتده، علامتت دونقطته ):( ستپس پتورت متورد نظتر را بنویستید. بترای 

 smtp.gmail.com:465 :مثال

 عتدد 5۵۵ سترویس جیمیتل SMTP ها مجاز برای فرستتادن بتا استتفاده از پروتکتلتعداد ایمیل

گذاشتتته شتتده  (Spam) استتپم هرزنامتته فرستتتادن از جلتتوگیری بتترای محتتدودیت ایتتن. استتت

 .است

هتای جداگانته تستت شتده و تتا لحظته بتا استتفاده از اکانت SMTP سرور آدرس و پورت هر سه

 .کندوشتن این پست بدون نقض کار مین

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14۵1 بهارطراحی و پیاده سازی در 


