
 بسمه تعالي

 درباره  اكسپرت

اين اكسپرت با استفاده از روش هاي آماري و استنباطي و همچنين فرآبند هاي تصادفي در قالب زماني طراحي 

شده است. اين اكسپرت توانايي تشخيص برگشت روند يا اصالح آن را تا حد زيادي داراست از اين رو برحسب 

 .اين دو اردرگذاري ميكند

حد سود )تي پي(؛ و نقطه ورود محاسبه ميشود و در هر اردر مقدار تي پي نيز گذاشته ميشود.  در اين روش ها

نكته مهم در اينجا عدم وجود حد ضرر )استاپ الس( ميباشد كه در اين اكسپرت بجاي استفاده از آن از بستن 

 Rرم افزار ديگري به نام محاسبات مربوط به حدضرر توسط ن  اردرها با توجه به شرايط خاصي استفاده ميشود.

 محاسبه شده و به متاتريدر ارسال ميشود تا در مورد اردرها تصميم گيري شود.

اين تيم از ارايه اكسپرت بصورت فايل كامپايل شده خودداري ميكند لذا به افراد يك اكانت با پسوورد اينوستور 

 ارايه ميدهد تا از آن براي حساب ريل خود استفاده نمايند.

 

نماي استفاده از فاركس كپير براي كپي كردن اردر از اكانت اينوستور از بروكر ونتجه راه

 (Forex Trade Copierبر روي اكانت ريل خود )

 ساعته روشن و در اختيار معامالت باشد. 42ابتدا براي اين كار يك سيستم آماده كنيد كه  -1

 vantagefx4setup.exeابتدا فايل بروكر ونتجه را اگر بر روي سيستم نداريد نصب كنيد.  -4

 فايل بروكر خود را نيز اگر نصب نداريد نصب نماييد. -3

 ForexTradeCopier_Setup.exeفايل فاركس كپير را نصب كنيد.  -2

 Addكنيد و در قسمت بروكر ونتجه را انتخاب  add masterبعد از آن برنامه را اجرا كنيد در قسمت  -5

Slave  بروكر خود را انتخاب كنيد. شما ميتوانيد هنگام انتخاب هر يك از موارد باال تنظيمات مربوط به

 هر كدام را مشاهده كنيد. اين تنظيمات شامل ميزان الت و تعداد اردرها و نوع اردرها و ... ميباشد.
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را دست نخورده بحال خود بگذاريد و در قسمت  Masterپيشنهاد ما به شما اين است تنظيمات مربوط به 

 Add Slaveتنظيمات 

  مقدار الت راCustom  انتخاب نماييد. يعني گزينه 

 Proportional lot based on Source/Reciever Equity ratio  

 انتخاب نماييد.

  سپس گزينه 

I don’t Want to use Reverse Mode….. 

 د.را بزني  Nextرا انتخاب كنيد و 

  سپس گزينه 

Place Stop Loss /Take Profit at the same distance from entry price … 

 را بزنيد.  Nextرا انتخاب كنيد و 

  سپس گزينه 

Execute/Close Orders at Current … 

 را بزنيد.  Nextرا انتخاب كنيد و 

  سپس گزينه 

Copy All Orders From Source Account 

 را بزنيد.  Nextرا انتخاب كنيد و  

  در صورت تمايل(سپس گزينه( 

Do not use Emergency Stop 

 را بزنيد.  Nextرا انتخاب كنيد و  
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  بقيه گزينه ها را در حالت پيشفرض رها كرده و گزينهFinish And Stop  بزنيد.  را 

 

را   SourceEaروكر ونتجه وارد كرده و اكسپرت حال اكانت اينوستوري كه در يافت نموده ايد را در متاتريدر ب

را بر روي  Receiver Eaبر روي يكي از چارتها بيندازيد. سپس بروكر اكانت ريل مورد نظر خود را باز كنيد و 

 )توجه كنيد كه اتو تريد هر دو بروكر فعال باشد.(. يكي از چارتها بيندازيد
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