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یکی از پلتفرم های رایج میان معامله گران، پلتفرم معامالتی متاتریدر است. این 
پلتفرم با وجود اینکه امکانات مختلفی دارد، اما بازهم جوابگوی بعضی از نیازهای 

 و معامله گران حرفه ای نیست. براین اساس، خیلی ها به روش های مختلف
پلتفرم برنامه ای جدیدی برای این براساس نیاز خودشان، اکسپرت ها یا ویژگی ه

 نویسی میکنند.

 یگان ارائهکه به صورت را fxblueامروز میخواهیم یک اکسپرت عالی از شرکت 
به ویژگی ها و امکانات این اکسپرت  را برای شما تشریح کنیم و شده است

 بپردازیم.

در اینجا به طور کلی به ویژگی های این اکسپرت میپردازیم و سپس با جزئیات 
بیشتری به نحوه ی نصب و آشنایی با ویژگی های مختلف و جذاب آن خواهیم 

 پرداخت.

 تغییر شکل ظاهری چارت به صورت حرفه ای و همانند تریدینگ ویو 
 اندیکاتورهای مختلف 
 رنکو،  انواع چارت از قبیلpoint and figure  وkangi ....و 
 ابزارهای تحلیلی حرفه ای و منعطف 
 مدیریت معامله و ریسک حرفه ای 
 نمایش قدرت جفت ارزها 
 نمایش همبستگی جفت ارزها 
 مینی چارت 
  حسابگرهای مختلف از قبیل حسابگر پیپ، فیبوناچی، پیوت، مارجین، استاپ

 و تی پی و...

 

 



 

 

 کسپرت معامالتی فیگاروا

 برای نصب این اکسپرت، به لینک زیر مراجعه کنید.

 لینک

https://www.fxblue.com/appstore/figaro-app-suite/ 

 

 
سپس با توجه به ورژن متاتریدرتان بر روی یکی از لینک ها کلیک کنید. بعد از 

شما میخواهد که بروکرتان را انتخاب کنید که در اینجا فرقی نمیکند چه بروکری را 
ت اتوماتیک دانلود انتخاب کنید. یکی را انتخاب کرده و بعد از آن اکسپرت به صور 

 میشود.



 

 

 
این کار میتوانید بر آن را از حالت فشرده خارج کنید. برای  zipپس از دانلود فایل 

را بزنید. بعد بر روی فایل نصبی  extract hereروی آن کلیک راست کرده و گزینه ی 
کلیک کنید و مدتی منتظر بمانید تا فایل به صورت اتوماتیک متاتریدرهایی که بر 

 روی سیستم تان نصب است را تشخیص بدهد. 

ود کلیک کنید و سپس بر روی متاتریدری که میخواهید اکسپرت روی آن نصب ش
install .را انتخاب کنید 



 

 

 
 

پس از نصب اگر متاتریدرتان از قبل باز بوده یک بار آن را ببندید و دوباره باز کنید. 
 Figaro app suitبه دنبال  expertsرفته و در قسمت  navigatorسپس به بخش 

بگردید و بر روی عالمت مثبت کلیک کنید تا بخش های مختلف اکسپرت را به 
 شما نشان بدهد.



 

 

 
 تا آخر را برای شما توضیح خواهیم داد. calculatorsدر اینجا به ترتیب از بخش 

 Combinedکلیک کنید و سپس Calculatorsبر روی عالمت مثبت در کنار 
calculators .سپس با پیغام زیر مواجه خواهید شد. را بر روی چارت بکشید 

 



 

 

بگیرید یا معامالتتان را  پوزیشندر اینجا اگر میخواهید به کمک این اکسپرت 
را فعال کنید. سپس به بخش  allow algo tradingمدیریت کنید، گزینه ی 

dependencies  رفته و گزینه یallow DDL .را فعال کنید 

 
سپس با صفحه ای مانند عکس زیر مواجه خواهید شد. در اینجا شما به همه ی 

حسابگرها دسترسی دارید. به ترتیب کاربرد و نحوه ی کار با آنها را توضیح خواهیم 
 داد.

 

 حسابگر حدسود و حدضرر:

ا مشخص اولین مورد حسابگر حدضرر و حدسود است. همانند تصویر زیر شم
ه مقدار میتوانید ریسک کنید. ن چقدر است و تا چمیکنید که مقدار باالنس تا

سپس جفت ارز خود را انتخاب میکنید و مقدار الت معامله و نوع پوزیشن و سطح 
ورودتان را مشخص میکنید. سپس در پایین، بر اساس مقدار ریسک شما، مقدار 

 حدضرر و حد سود شما را مشخص میکند.



 

 

 

 محاسبه گر حجم پوزیشن

نید را به درصد وارد در این محاسبه گر، شما باالنس حساب و مقدار ریسکی که میک
میکنید. سپس جفت ارز و مقدار پیپ ضرری که میتوانید به عنوان حدضرر قبول 

د میکنید. سپس محاسبه گر براساس دیتاهای شما مقدار التی که کنید را وار 
 میتوانید وارد معامله بشوید را برای شما مشخص میکند.



 

 

 

 گر پیپمحاسبه 

 در این بخش شما میتوانید ارزش هر پیپ در جفت ارزها را ببینید.

 

 محاسبه گر سود

در اینجا شما با وارد کردن جفت ارز و مقدار الت و سطح ورود و خروج تان، مقدار 
 سود یا ضرر شما را محاسبه میکند.



 

 

 
دیگر محاسبه گرها شامل محاسبه گر مارجین، فیبوناچی و پیوت پوینت ها و 

د بنا به نیاز هم به این محاسبه گرها یتبدیل ارزها به همدیگر است که میتوان
 مراجعه کنید.

 

شما اگر  developerمراجعه کنید، در بخش  navigatorحال، اگر دوباره به بخش 
نید از این طریق هم در ا برنامه نویسی کرده اید میتوااسکریپت خاصی ر 

 ن به کار ببرید.متاتریدرتا

است. در این بخش شما اگر عالمت مثبت  Market Dataبخش بعدی مربوط به 
کناری را انتخاب کنید با چند بخش مختلف مواجه خواهید شد. به هرکدام از 

 بخش ها به ترتیب خواهیم پرداخت.



 

 

 رفه ایچارت معامالتی ح

را روی صفحه ی متاتریدرتان  chartبروید و قسمت  Market Dataبخش  به
را  okبکشید. همانند قبل گزینه های گفته شده را تیک بزنید و سرآخر دکمه ی 

 انتخاب کنید.

 
در این نوع چارت که ظاهری شبیه به تریدینگ ویو دارد، شما میتوانید تغییرات 

ی را بر روی چارت اعمال کنید. به عنوان مثال در بخش نام جفت ارز مختلف
 د را پیدا کنید.میتوانید با تایپ نام جفت ارز به راحتی نماد معامالتی خو

تلفی از قبیل دو، سه، پنج، در بخش تایم فریم شما میتوانید تایم فریم های مخ
، ده، دوازده، پانزده و بیست دقیقه را انتخاب کنید. برای اینکار کافی است شش
 Hرا تایپ کنید. برای تایم فریم های ساعتی هم میتوانید با تایپ عدد  mحرف 

 طیف مختلفی از تایم فریم های یک ساعته را انتخاب کنید.



 

 

 
در بخش بعدی میتوانید انواع مختلفی از چارت را انتخاب کنید. به عنوان مثال 

ین چارت ها و انواع ال Heiken Ashi, Renko, kagi, point and figureچارت 
میتوانید  comparison on chartاستفاده کنید. همچنین با انتخاب گزینه ی 

 چارت های مختلف را با هم مقایسه کنید.

 
 در بخش بعدی میتوانید اشکال مختلف از نشانه گذار موس را انتخاب کنید.



 

 

برای اضافه کردن اندیکاتورها، بخش بعدی را انتخاب کنید. در اینجا شما با انواع 
 وجود ندارد، دسترسی دارید.در خود متاتریدر هم که مختلفی از اندیکاتورها 

 
عی از ارهای تحلیلی است که میتوانید با طیف وسی بخش بعدی مربوط به ابز 

برای این کار روی عالمت مداد کلیک کنید و سپس  ابزارهای تحلیلی کار کنید.
start drawing .را انتخاب کنید 



 

 

 
اضافه میشود و بعدا هم  favouritesبا انتخاب ستاره در کنار هر ابزار به بخش 

 میتوانید سریعتر به این ابزارها دسترسی داشته باشید.

 

در بخش بعدی که به صورت الماس است شما میتوانید از تغییرات خود تمپلیت 
 بسازید و بعدا راحت تر و سریعتر به آن دسترسی داشته باشید.

 

بخش بعدی مربوط به تنظیمات چارت است که شما میتوانید رنگ چارت و کندل 
 ها و تنظیمات دیگر را به دلخواه تغییر بدهید.



 

 

 
بخش آخر هم مربوط به مدیریت معامالت است. با کلیک روی این بخش با 

 تصویری همانند عکس زیر مواجه خواهید شد.

 
نوع پوزیشن و مقدار الت و حدضرر و حد سودتان  در این بخش میتوانید به راحتی

 را هم به پیپ و هم به قیمت مشخص کنید.



 

 

پس از گرفتن پوزیشن برای مدیریت آن میتوانید روی عالمت کناری بر روی چارت 
 کلیک کنید و اختیارات زیر را خواهید داشت.

 تعیین حدسود و حد ضرر به پیپ 
  گذاشتن حدضرر در نقطه ی ورود با انتخاب گزینه یbreak-even exit 
  هج کردن پوزیشن در هر سطحی که میخواهید با انتخاب گزینه یhedge 

 

 
نامه این است که شما میتوانید امکانات مختلف بخش آخر و کاربردی این بر 

را به راحتی در متاتریدرتان داشته باشید. برای این کار کافی است  fxblueسایت 
را روی چارت بکشید و سپس  Figaro containerگزینه ی  navigatorاز بخش که 

 مطابق نیازتان یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.



 

 

 
با انتخاب این گزینه صفحه ی متاتریدر شما به سه قسمت تقسیم میشود. سپس 

با کلیک بر روی هر کدام از بخش ها صفحه ای جدید باز میشود که در آن 
 میتوانید هر کدام از ویژگی های اکسپرت را مشاهده کنید.

 



 

 

 
 miniو  currency heat mapو  currency strengthز به عنوان مثال در تصویر باال ا

charts  استفاده شده و شما مطابق نیازتان میتوانید ابزارهای مختلفی را به کار
 ببرید.

به راهنمایی داشتید یا سوالی داشتید در بخش  در خصوص این اکسپرت اگر نیاز
کامنت ها سوال خود را یادداشت کنید و همچنین از طریق راه های ارتباطی 

 میتوانید با ما در ارتباط باشید.

 

 تهیه شده توسط آکادمی دال ترید

@dalltrade 

 


