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 جلسه چهارم

 به نام خدا

 اول به یکی از سواالت دوستان پاسخ بدم. کنیم.عرض سالم خدمت دوستان عزیز، جلسه چهارم رو شروع می

 : استاد بعضی وقت ها فیلترهای ما هیچ خروجی نشان نمیدهد!سوال

 یک از حاالت پیش رخ داده باشه. : ممکنهپاسخ

زیر  آیتم ها را به شکلذاشتین طبق تجربه ای که من دارم. الف( بیشتر موارد برمیگرده به تنظیماتی که گ

 در انتهاحتما یک رفرش بزنید! .تنظیم کنید

 

 با کلیک روی آیکون مشخص شده در شکل باال صفحه تنظیمات باز خواهد شد.
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حقوقی گاهی اوقات در سایت نشان  -مشکل داره. مثال اطالعات حقیقی tseخود سایت  ب( در موارد خاص هم

-یین که از اطالعات حقیقداده نمیشه. خب مسلما شما اگه تو همون موقع بخواین توسط فیلتری خروجی بگیر

 نخواهد داشت. اینتیجهاستفاده کرده باشین، فیلتر شما  حقوقی در فیلترتون

احتمالش کمتره این هست که شما اشتباه نوشته باشین فیلتر رو. حتما بعد از اتمام  ج( حالت آخر هم که

 استفاده کنین . خطاهای احتمالی رو برطرف کنین. "اعتبارسنجی"فیلتر با استفاده از آیکون 

 

 

 

 

 

 

 

 بریم سراغ سوال بعدی:

کردند. چجوری میشه اضافه  : بعضی وقت ها توی دیده بان بعضی ها می بینیم که ستون هایی اضافهسوال

روزه حجم معامالت رو نشون  3کرد این ستون ها رو؟ مثال من میخوام یک ستون داشته باشم که میانگین 

 بده.

 تفاقا مرتبط با مبحث فیلترنویسی.: سوال خوبی است و اپاسخ

 به این عکس ها نگاه کنین که از دیده بان بازار گرفته شده...

 روزه مشاهده می کنید. 22نام میانگین قیمت  در این تصویر ستونی با
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 روزه سهام رو می تونید ببینید... 02در تصویر زیر حمایت و مقاومت 

 

 رو  ببینید برای سهام مختلف... CCIو  RSI ،Stockو یا در شکل زیر می تونید اندیکاتورهای 

 

 از این قبیل تصاویر زیاد برخورد خواهید کرد...

 شین بریم سراغ تولید یک قالب شخصی.خب اگه موافق با

 : ایجاد یک قالب شخصیمرحله اول
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قالب  یماتتنظیک کنید. ابتدا به قسمت قالب نمایش در دیده بان بازار رفته و روی آیکون ساخت قالب کل

 زیر انجام بدین.رو به شکل  یشخص

 

رو خودمون  12و  11بذارین و مطابق با شکل پر کنید. دقت کنید من ردیف  12تعداد ستون ها رو برابر 

 میخوام مقادیر دلخواه رو تعریف کنیم واسش.

 RSI .....................................cfield0م رو اختصاص دادم به 11ردیق 

 cfield1روزه ................................. 14روزه به حجم  3م رو اختصاص دادم به نسبت حجم 12ردیف 

 بعد از اینکه این تنظیمات رو انجام دادین گزینه ذخیره قالب شخصی رو از پایین صفحه انتخاب کنید.

 بخش قالب نمایش رفته و قالب شخصی که ایجاد کردین رو انتخاب کنین. حاال دوباره به سراغ
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 دیده بان بازار شما به شکل زیر میشه. درسته؟

 

و نسبت حجم ها رو  RSIحاال تنها کاری که الزمه اینه که یک فیلتر رو فعال کنیم که تو اون فیلتر ما ستون 

 مقدار دهی کنیم.

 روزه 14روزه و  3و حجم میانگین  RSIمحاسبه  :18فیلتر شماره 

true==function)( 

{ 

var VolumeOf3Days=function)( 

{ 

var V3D=[ih][0].QTotTran5J; 

var n; 

 

for(n=1; n<2; n)++ 

   V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2; 

 

return V3D; 

};  

var VolumeOf14Days=function)( 

{ 

var V14D=[ih][0].QTotTran5J; 

var n; 
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for(n=1; n<13; n)++ 

   V14D=(V14D+[ih][n].QTotTran5J)/2; 

return V14D; 

};  

(cfield1)=Math.round(VolumeOf3Days()/VolumeOf14Days()*100)/100; 

return true; 

)(} 

true==function)( 

{ 

 var CalculateRSI =function(period{) 

 var len=20; 

 for (var i = 0; i < len ; i{ )++ 

 var rec=[ih][len-1-i ];  

 var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday ;  

 if (change> 0{ ) 

 rec.gain=change; 

 rec.loss=0; 

 }  

 else 

 {  

 rec.gain=0; 

 rec.loss=-change; 

 }  

 }  

 var gainSum=0; 

 var lossSum=0; 

 for (var i = 0; i < period; i{ )++ 

 var rec=[ih][len-1-i ];  

 gainSum += rec.gain; 

 lossSum += rec.loss; 

 }  

 var averageGain=gainSum /period; 

 var averageLoss=lossSum / period; 

 

http://abcbourse.ir/


 

 

7 

 

 

  // Calculate subsequent "average gain" and "average loss" values 

 for (var i = period + 1; i < len; i{ )++ 

 var rec=[ih][len-1-i ];  

 averageGain=(averageGain* (period - 1) + rec.gain) / period; 

 averageLoss=(averageLoss* (period - 1) + rec. loss)/ period; 

 rec.averageGain=averageGain; 

 rec.averageLoss=averageLoss; 

 }  

  // Calculate RSI 

 var RS = 0; // Relative strength 

 var RSIndex = 0; // Relative strength index 

 for (var i = period + 1; i < len; i{ )++ 

 var rec=[ih][len-1-i ];  

 RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss; 

 RSIndex = 100 - 100 / (1 + RS );  

 rec.rsi=RSIndex; 

 }  

 };  

 if(typeof [ih][0].rsi=="undefined " )  

 CalculateRSI(14 );  

)cfield0)=Math.round([ih][0].rsi(; 

 return true ;  

)(} 

 جناب آقایدوستان فایل فیلتر رو واستون در فرستادم. از اینجا الزم نیست کپی کنید. همین جا الزم از 

 مطیعی، جناب آقای فهیمی و جناب فاطمی تشکر کنم بابت همکاری در نوشتن فیلترها.

خب اون دو قسمت از کد که من دورشون یک مستطیل قرمز گذاشتم کارشون این هست که دو ستون آخر 

 ما رو مقدار دهی کنند.

 با فعال کردن این فیلتر دیده بان شما به این شکل خواهد شد:
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 223به عنوان مثال در شکل باال در نماد مداران متوجه می شوید که سهم امروز حجم بسیار باالیی خورده )

 (.RSI=65روزه( و قدرت خریدار هم باال بوده ) 14برابر حجم 

 

 

 بدرود دوستان خوبم. امیدوارم مطالب این جلسه مفید بوده باشه واستون. یا علی

 

رو  "ددنبال کنی"آموزش های احتمالی دیگه می تونید به این صفحه برید و  برای دریافت فایل جلسات بعد و

 بزنید:

http://www.sahamyab.com/stocktwits/user/omidmoosavi 

با بنده در تماس باشید: و یا با این یارانامه  

Omid3593@gmail.com 
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