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 آموزش مجازي

 داینامیک تریدر
 

 فرهاد محناییمدرس: 
 

 پنجمجلسه 
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 فرهاد محنایی

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 نیز جلسه این ،در قبل جلسات ادامه در.اساتیدعزیز و دوستان تمامی خدمت ادب عرض و سالم با

 .داشت خواهیم تریدررا داینامیک برنامه مهم دیگرازآیکونهای برخی با آشنایی

 :ابزارها از دیگر برخی

 chart....bar typeمنوی

 :آورد در ذیل بصورتهای را خود نمودار میتوانیم فایل این از استفاده با

 (کندلی)نرمال بصورت(1

 ژاپنی کندلهای(2

 خطی بصورت(3

 کندل هر بندی رنگ(4

 ای دوره بصورت کندلها بندی رنگ(5

 لطفا کنید تست خودتون سیستمهای بر رو تغییرات یکبار دوستان
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 ان اتنخاب و کیبورد از استفاده با شده نوشته ایتم هر روبروی که حروفی از استفاده با میتوانید البته

 .نمائید مشاهده را تغییرات مستقیما حروف

 template منوی

 استفاده همیشگی استفاده برای آنها ذخیره و نیاز مورد اندیکاتورهای بندی فرمت برای ابزار این از

 پس و نموده اجرا نمودار روی بر میباشد نیازمان مورد که را اندیکاتورهایی ما که صورت بدین.میشود

 آن از بعد.میکنیم ذخیره را وآنها میدهیم انجام راsave templateگزینهchatمنوی از آن از

 .میکنیم اجرا را شده ذخیره ادرس و رفتهtemplate گزینه روی بر نمودار هر اجرای از پس

 دیتارو نمیکنه باز من برنامهاتی: 

 فرهاد محنایی

 بدید نمایش من برا میده که رو اخطار میشه

 اتی: 

 
 لطفا کنید اجرا دوباره و بسته رو برنامه یکبار

 نکته

 .رادارد اندیکاتور11ذخیره قابلیتtemplate هر:1نکته

 .نداریم متعددtemplateایجاد برای محدودیتی:2نکته
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 .ساخت خواهیم همtemplate یک حتما ها اندیکاتور توضیح از پس زاراب این انجام برای

 view bars ابزار

 به را نمودار در موجود کندلهای اطالعات کلیه که میشود داده نشان ما به جدولی ابزار این اجرای با

 .میدهد نشان ما

 
 Training Modeابزار

 را نمودار آن با میتوانیم که میباشدTraining Modeابزار تریدر داینامیک جالب ابزارهای از یکی

 های ازگزینه استفاده با سپس.بزنیم حدس آنرا آینده آموزشی بصورت و نموده جدا تاریخ یک از

 اقدام ها کندل ایجادویاحذف به نسبت است شده داده نشان تصویر در که راست سمت ابزار ستون در موجود

 .نمود
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 ..بفرمائید چک سیتمهایتان روی بر رو ابزار این دوستان لطفا

 هستش راست سمت ستون منظورم کجاست؟ گزینه این.دارم رو 6 ورژن من استاداتی: 

 فرهاد محنایی

 chartمنوی

 بیارید رو سهم یک نمودار اول

 کنید اجرا راchart....training modeمنوی از بعد
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 کنید ذخیره دلخواه اسم یک به بعد

 کنید قیچی دارید دوست که جایی هر از را نمودار سپس

 !نیست؟ تریدر مفید در ابزار این : استادوندگالب

 فرهاد محنایی

 گالبوند خانم خیر

 هست تریدر داینامیک برنامه مخصوص ابزاراین 

 :ادامه

 Indicatorsمنوی

 انتخاب با که میشود داده نشان ما برای است موجود برنامه این در که اندیکاتورهایی کلیه منو این در

 .میشوند ایجاد ما برای هم کنار در و نمودار پایین در ، ازآنها کدام هر

 به جدید اندیکاتور کردن اضافه قابلیت عدم داینامیک ضعف نقاط از یکی شد گفته قبال که همانطور

 .میباشد برنامه

 .هستند موجود منو این در همه وکاربردی اصلی اندیکاتورهای اغلب ولی

 
 .نمایند تعریف آن برای اندیکاتور 5 حداقل نمودار یک اوردن از بعد کنن لطف دوستان

 کنم پاکش میخام کردم انتخاب میشه؟بولینگر پاک جوری اتی: چه
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 فرهاد محنایی

 کنیدremove سپس و ببرید بولینگر روی دوباره

 :اندیکاتورها مورد در نکاتی

 ایجاد به نسبت زیر تصویر همانند و آن روی بر کلیک راست با میتوان اندیکاتور هر تنظیمات برای(1

 .نمود اقدام دلخواه تنظیمات

 
 

 ...باشیم داشته مختلف تنظیمات با مکدی اندیکاتور نوع سه میتونیم ما مثال

12/26/9.......24/52/11.........6/13/1 

 فعاله االن میانکین کدوم اینکه مثال.دید صفحه روی بر اندیکاتور جزیات میشه طور چه اینکه سوالاتی: 

 روزه 35 یا فعاله روزه 5 میانگین دید میشه مثال

 فرهاد محنایی

 عدد میتونید خودتون بدلخواه قسمت اون میکنید؛در انتخاب را اوریج موینگ اندیکاتور شما وقتی

 کنید رسم را میانگین و بدید

 میکنم استفاده روزه 21/51/111/211میانگینهای از من

 نیست امکانش گویا که بشم متوجه اینجا از جزیات میخاستنم ببنید اینو اتی: استاد
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 فرهاد محنایی

 
 اند شده نوشته پایین به باال از بترتیب....کنید اعمال تغییراتو میتونید قسمت این از

 
 /هست اندیکاتور این محل تصویر این
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 روی بر باشیم،ابتدا داشته نمودار زیر در همزمان بصورت را اندیکاتور چند بخواهیم که درصورتی(2

 بصورت تا میداریم بر راtabbedگزینه تیک سپس و نموده کلیک راست اندیکاتورها از یکی صفحه

 .شود داده نمایش ما برای زیر

 
 از و آن روی بر کلیک راست با نیست ما نیاز مورد که اندیکاتورها از کدام هر حذف برای(3

 .میکنیم استفاده Remowe this windowگزینه

 
 استفاده Time window sizeگزینه از نمودار زیر در شده ایجاد اندیکاتور سایز تنظیم برای(4

 .میکنیم

http://abcbourse.ir/


 www.karabourse.ir"کارابورس"کارایی بیشتر در بورس با  

 

 

 

www.karabourse.ir 

 
 برنامه در ها فونت تنظیم

 در نمود استفاده آن از میتوان نوشتها فونت تنظیمات برای که ابزارهایی از دیگر یکی

 انجام دلخواه بشکل را شده ذکر موارد از کدام هر دلخواه وسایز نمود استفادهTools...fontsمنوی

 .داد

 
 استفاده آن از میتوان تریدر داینامیک برنامه در موجود های رنگ انواع تنظیم برای که دیگری گزینه

 از و میشود داده نشان ما برای زیر همانند ای صفحه که دارد قرار Tools....colorsمنوی در کرد

 .داد انجام را دلخواه تنظیمات میتوان طریق آن
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 :فیبوناچی نسبتهای

 اول مورد دو که میدهیم نشان شما به را داینامیک برنامه در موجود فیبوناچی ابزارهای زیر تصویر در

 فیبوناچی برای بعد دومورد و بوده اصالحی-صعودی ای نقطه دو ریتریسمنت فیبوناچی برای

 .میباشد اصالحی-صعودی ای نقطه سه اکسپنشن

 
 جدولهایی طبق و آنها روی بر کلیک راست با میتوان ابتدا ؛در فیبوها از کدام هر انتخاب صورت در

 .داد انجام بدلخواه را اعداد تنظیمات میشود داده نشان که

 به نیاز که درصدهای و تنظیمات میتوان ریتریسمنت فیبویهای از یکی روی بر کلیلک راست با مثال

 .نمائیم ذخیره و نموده انتخاب را داریم نمایش
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 رنگ میتوان همچنین.میباشد نظرمان مورد های درصد درج یا و درصدها انتخاب برای 2و1 ستون

 .نمود انتخاب نیز را درصد آن خط

 براساس را فیبوها نمایش نحوه میتوانیم میباشد ای نقطه سه فیبوهای به مربوط البته که3قسمت در

 ما ایران بورس بازار در معموال.نمود رسم قبل قیمتی تغییرات براساس یا و قبل حرکت درصد میزان

 .میکنیم استفاده قیمت درصدی تغییرات از

 اساس بر یا و قیمت low-high اساس بر فیبو رسم تنظیمات نیز 4قسمت در

 .میدهیم انجامlow-high همان اساس بر ما که میباشدcloseقیمت

 :نکته

 از پس و میشود ذخیره فیبوها از دوتایی گروه هر برای شده انجام تنظیمات که باشید داشته دقت

 بقیه و داشته نگهkeep meگزینه با صفحه روی را هست نظرمان مد که فیبویی آن میتوان اجرا

 .نمود حذف را

 نمائید رسم فیبو دلخواه نمودار یک روی بر و داده انجام رو تنظیمات لطفا دوستان

 app:اکسپنشن فیبوهای

 زیر بشکل آن تنظیمات که میباشد111باالی درصدهای برای ای نقطه سه فیبوی این از استفاده

 .شود ذخیره میتواند
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 .میباشد مفید بسیار الیوت امواج اهداف آوردن بدست در کمک برای ابزار این نسبتهای از استفاده

 :نکته

 سیستم فیبو رسم و انتخاب آن،هنگام کردن تیک با که هست فیبوها کنار درAUTOگزینه یک

 .میکنند درج را ها درصد آن نسبت به و کرده انتخاب را آخر مینور دو اتوماتیک بصورت

 
 زیگزاک اندیکاتور سپس.بیاورند راsarsaipaسایپا گذاری سرمایه سهم نمودار دوستان مثال برای

 .ببینند زیر بشکل را آخر مینور تا نموده فعال را

 در فیبو دوم انتخاب بعنوان را 2 نقطه اتوماتیک بصورت کنیم،سیستم کلیک1نقطه روی بر اگر سپس

 .میکند رسم را صعودی اصالحی فیبوی و گرفته نظر

 نمیکنم پیدا رو زاک زیک چرا من استاداتی: 
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 فرهاد محنایی

 
 است شده داده نمایش قرمز مربع با راست سمت ستون

 عمل اتوماتیک فیبوی همانند است شده داده نمایش شکل در که هم دیگر ای نقطه سه فیبوی دو

 را فیبوناچی های صد در و کرده اتنخاب را سوم نقطه سیستمی نقطه؛بصورت دو انتخاب با و نموده

 کنید رسم رو فیبوها نقطه سه یا دو بین میتونید حال .میکند رسم

 
 نمایش را ها نسبت و کرده انتخاب را3نقطه اتوماتیک بصورت سیستم 2 و 1 نقاط انتخاب با تصویر در

 .میدهد

 .میباشد ارجحتر نقاط انتخاب برای دستی سیستم از استفاده:نکته

 نوع و محل زیر تصویر در که میباشد اتوماتیک بصورت زمان فیبوهای رسم ،ابزار ابزار آخرین و

 .است شده داده نمایش آن اختیاری تنظیمات
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 مدل نوع سه اتوماتیک بصورت سیستم1 نقطه روی بر کلیک با و ابزار این انتخاب با که صورت بدین

 .میکند رسم را زمان فیبوهای رسم برای ما انتخابی

 همراه به زاک زیک ابزار یعنی اینکه وثانیا.دارند فرقی چه باهم زاک زیک های گزینه اینکه اول سوال دو اتی: استاد

 میکنه؟ پیدا رو ها مازور خودش فیبو

 فرهاد محنایی

 مدت بلند روند در میباشد ماژورها و ها مینور به مربوط و شد گفته قبل جلسات در زاگ زیگ تفاوت

 مدت کوتاه و

 بر زاگ زیگ ماژور و مینور نقاط میتواند ولی ندارد فیبو با مستقیم ارتباط زاگ زیگ اندیکاتور خیر

 .گیرد قرار فیبو مهم نسبتهای روی

 

 نمودار از گرفتن تصویری خروجی و عکس

 نمودار از میتوانیم F7دکمه مستقیم کردن کلیک یا و تصویر در شده داده نمایش گزینه از استفاده با

 .نمائیم ذخیره دلخواهمان محل در آنرا و گرفته پرینت یا و عکس خود

 از کیبورد روی بر(اسکرول پرینت)prt scگزینه از استفاده با میتوان اینکه هم دیگه روش یک

 .نمود اجرا انراpaintبرنامه در ومثال گرفته عکس نمودار

 انجام برنامه این در ،میتوان دهیم انجام برنامه خود در نمیتوانیم که را اندیکاتورها روی بر کشی خط

 .داد
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 ؟ پینت استاد محمد: با

 فرهاد محنایی

 میشه کامل برنامه در تحلیل تمام وگرنه اندیکاتورها روی بر خط رسم برای فقط.... محمد جناب بله

 
 ندارم کردید مشخص قرمز با عکس در که اخر گزینه من ستادتی: اا

 
 فرهاد محنایی

 خانم اتی هستش دادم نشون که محلی در شما برای

 
 ولی ببینم رو ترش گذشته میخام بشه تحلیل اینکه برای میده نشون بار پرایس از قسمت یک من نمودار استاداتی: 

 میشه زوم فقط

 فرهاد محنایی

 نمائید باز یا و بسته رو صفحه،نمودارتون پایین تاریخ روی بر( موس کشیدن)درگ با میتونید

 .بدید انجام رو اینکار میتونید هم shift+z از استفاده با
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 ....میرسه اتمام به مباحث اینجا در خوب

 از اجمالی آشنایی یک بودیم دوستان خدمت که جلسه5این در باشیم توانسته که امیدواریم نهایت در

 .باشیم داده ارائه خدمتتان را تریدر داینامیک افزار نرم با آشنایی و اجرا و نصب نحوه

 نیز شنبه سه روز بنده و نمایند مطالعه را افزار نرم کاربا نحوه دیگر یکبار است خواهشمند دوستان از

 خدمت در افزار نرم با کارکرد به نسبت دوستان ابهامات و سواالت رفع برای کالس برگزاری ساعت در

 .بود خواهم

 فایل زحمت که دوستانی و آموزشی دورههای برگزاری بابت کارا گروه ادمینهای از دارم ویژه تشکر

 .اند کشیده را آموزشی جلسات بندی

 فیبو و زمان مبحث به مربوط مطالب آموزش به بیشتری تمایل که دوستانی که دارم هم ای توصیه

 :است ذیل بشرح آنها اسامی که نمایند استفاده آزادی نیما استاد کتابهای از دارند ناچی

 روند با دوئل( 1

 (زمان و قیمت فیبوناچی توضیح)بازار سوم رکن(2

 ها واگرائی(3

 و گردآوری در را اینجانب که نژاد رسولی عبدالرحیم آقای جناب خوبم دوست از میکنم هم تشکر

 .نمودند یاری مطالب ویرایش

 ، عزیزان همگی حضور از ممنون

 .قوت خدا
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