اکسپرت یا ربات معامالتی در بازارهای جهانی چیست؟
رباات هاایی معاملاه گار باوده اناا کاه تمااا کارهاا را انجااا

معامله گران کم تجربه همواره به دنبال یااتن

دها و تریار نیازی باه تااان دادن ینای یاگ انهمات هام نااشانه باشااد ایا

گران عصر کامپیوتر ها را به خود جلا
هااای اار اتاانر

میباشا.

کارده اتاتد اکناون بار عهااه گارتن

ایااه توجاه هماه معاملاه

باار مسامومیت تصامیم گیاری

و اار تمااار معاملااه گااران باار عهاااه ی ربااات هااای معاملااه گاار یااا همااان اکسااپرت هااا

معنی اکسپرت در مغات باه معنای خمن صاک و کارشانا

خ اتاتد هرگااه ماا اتانراتیی معاامالتی خاود را
ریاز اجاازه دهایم تاا کاامپیوتر جاای

در محیط لنفرا معامالتی مناتر یاار برنامهنویسای کارده و باه ایا
ما عملیات خریا یا تروش را انجاا دها به ان اکسپرت می گوینا.

یگ اکسپرت یا ربات معامله گاری خودکاار در باازار تاارکن برناماه ای اتات کاه اادر باه انجااا هار گوناه

ا ااااا تحاات دتاانورامعمع یااگ معاملااه گاار باااون دخام ات مساانمیم او همااه کارهااا بااه ااور اتوماتیااگ
انجاا میهیرناا و باه همای

دمیاع باه اکساپرت هاا تیسانم هاای معاملاه گاری مااانیای نیا گفناه مای

شود  .شما به تادگی مینوانیا یگ اکساپرت تاود ده را بار روی تیسانم خاود نصا
های کارگ ار منصع میمود و بر اتاا

میانا. .

اتانراتیی هاای از ای

تعا

شااه شارو

کنیاا کاه باه تارور
باه خریاا و تاروش

ربات های معاملاه گاری خودکاار کاه در لنفارا مناتریاار  ۴اتانفاده میماونا تحات زباان برناماه نویسای
mql4که توتط تازناگان ای

لنفرا توتعه یاتنه اتت نوشنه میمونا.

تازه واردان و مبنایان در باازار مماا

اتات گماان کنناا کاه کاار باا اکساپرت هاا یلیااه اتات ومای باه

هیچ عنوان اینطور نیست بعا از تمریبا یگ مااه هار معاملاه گار مینواناا باه راینای باا انهاا معاملاه کناا و
تیسنم معامالتی خود را باه واورت اکساپرت در بیااوردد اگار در برابار اعنمااد باه کاامپیوتر و تاپردن اول
خود به تیسنم های خودکاار ممااوا و یساا

هسانیا مینوانیاا رباات را باه همااار هاایی مجها کنیاا

که کار شما را تسهیع کارده و کماگ میاناا شاما و ات کمناری را وارب دنباال کاردن روناا و
نظارت بار تیسانم خاود کنیااد میناوان رباات هاای زیاادی در ایننرنات یاتات ومای
یاا کاردن یاگ اکساپرت تاود ده ممااع اتات و مماا

اتات باا انن اا

هاای

اشاانباه تاارمایه خااود را در مااات زمااان کماای از دتاات باهیاااد خیلاای از اکسااپرت

هااای معاملااه گااری ننااایا خااوبی را بااه نمااای
جفت ارز تست میمونا ومای ایا

میهبارنااا و ناای کااه باار روی یااگ

کااتی نیسات و تسات شاان انهاا در برابار دیهار

جفاات ارزهااا و کااهااا یااروری میباشاااد و بهناار اتاات کااه ربااات را در مااوارد تساات

شاه اتنفاده کنیا

اکسپرت ها به دو دتنه تمسیم میمونا:
1د اکسپرت های معامله گر
2د اکسپرت های دتنیار
اکسااپرت هااای معاملااه گاار تااارکن معمااوا بااا ااوانی

و شاارایطی کااه بااا زبااان برنامااه نویساای

تاوهای معاامالتی نوشانه شااه اتات ا اااا باه معاملاه گاری مای کنناا گااهی او اات بع ای
اتااراد م صووااا اتاارادی کااه در ابناااا کااار هسااننا و تجربااه زیااادی ناارنااا بااا شاانیان معااامالت
اتوماتیگ یا اتوتریاینگ تاار مای کنناا اکساپرت مای تواناا معجا ه کناا اماا یمیمات ایا

اتات

کااه اکسااپرت همااان اتاانراتیی هااای دتاانی هسااننا کااه بااه یاماات اتوتریاااینگ در ماااه انااا و
تبااایع بااه اکسااپرت هااای معاملااه گاار تااارکن شاااه انااا اگاار ن اتاانراتییهای معااامالتی تااارکن

تااوده باشاانا خااو

اکسااپرت هااای یاوااع از برنامااه نویساای نیا ماای تواننااا تااوده باشاانا و در

غیر اینصورت خیر.
ناگفنه نماناا کاه خاود برناماه نویسای درتات و واحی
اتت و نم
در خیلی از و

از یاگ اتانراتیی معاامالتی بسایار مهام

بس ایی در توده بودن یا نبودن اکسپرت های معامله گر تارکن دارد.
تایت هاای خاارجی اکساپرت هاای معاملاه گار تاارکن باا یمات هاای م نلفای

به تروش مای رتاا از یمات هاای بسایار اات
بعا از اینااه کاار نوشان

گرتناه تاا چناا ده ها ار داری وینای شاما نیا

اکساپرتنان باه ایاان رتایا د اگار از ممااار تاوداوری مناتابی برخاوردار

بود دمینوانیا انرا در تایت های م نلف برای تروش رار دهیا

اما نااتی را که بایا در مورد اکسپرت های معامله گر باع از خریاا یاا اجااره باانیاا بسایار مهام
اتت:
1د مماار ریسگ در معامالتی که اکسپرت انجاا می دها.

2د ننایا باگ تسات و همینطاور نناایا زنااه از اکساپرت هاای معاملاه گار تاارکن ما ال در

3د

چنا ماه گبشنه بازار.
منیبانی و

ایت های بعای در مورد تنظیمات اکسپرت.

4د نحوه تحویع اکسپرت بعا از خریا و گاراننی در مورد وحت خریا انجاا شاه.
5د دانسن

بهنری

شرایط اده ل بارای تعامیات باا اکساپرت هاای معاملاه گار تاارکن ما ال

مماار باانن بروکر و نو یسا

و اتپرد و…. .

2د اکسپرت های دتانیار مای توانناا تارعت و د ات عماع معاملاه گاران را بسایار بااا بارده و در

ننایا معامالت نیا بسایار تاا یر گابار هسانناد اکساپرت هاای دتانیار تاارکن یاا Expert Forex
 assistantمی تواننا برای معاملاه گاران بسایار کااربردی و مفیاا وا ا شاوناد معماوا ایا

دتانه

از اکسااپرت هااای تااارکن در کاااهای برنامااه نویس ای شاااه نهااا ساامنی باارای ممایسااه ورود ی اا
خاارو

از معااامالت و توانااایی تحلیاع چااارت را ناارناااد و بصااورت اکسااپرت دتاانیار تااارکن عمااع

می کنناد یعنی در موا عی که معامله گار مای خواهاا کاار ی را انجااا دهاا کاه نیااز باه محاتابه و

اجرای تار ی هسات از اکساپرت دتانیار تاارکن کماگ مای گیاردد بارای م اال تار
تعااد  ۵۰معامله بااز در چناای

کنیاا شاما

جفات ارز دار یاا و مای خواهیاا در تاوده مم صای هار کاااا از

نهااا را ببنای اا و ی اا ایناااه چنااا محظااه بااع از اعااالا اخبااار ا نصااادی مهاام تماااا نهااا را بساانه و

خار

شاویا اگار ب واهیاا ماااوا اای تیسانم نمسانه و یساا

خسانهی یاار ی
چی درتت ی

خطاای انسااانی نیا مماا

اتاات باعا

کناا

کنیاا خاو

عاالوه بار

مماااالتی شاود و یاا ینای اگاار همااه

برود بااز هام تارد معاملاه گار تارعت عماع کااتی را بارای انجااا نااشانه باشااد

اما اگر شما از اکساپرت هاای دتانیار تاارکن اتانفاده کنیاا خیلای رایات و د ات و تارعت بااا
می توانیا اینهونه موارد را انجاا دهیاد

نااتی که برای اتنفاده از اکسپرت بایا به نها توجه کنیم


اکسپرت براتا

یاگ اتانراتیی ایجااد شااه اتات بناابرای

هماانطور کاه بارای اتانفاده

از یااگ اتاانراتیی نبایااا ایساتااات را درگیاار کناایم در اتاانفاده از اکسااپرت هاام نبایااا
ایساتااات را دخیااع نماااتمد ما ال ایناااه وزیما
تعال کنیم و زمانی نرا تعال نانیم.



را دتاانی ببنااایم یااا اکسااپرت را زمااانی

اگر وا عا به اکساپرت خاود اعنمااد داریام نبایاا در کاار ن شاگ کنایم زیارا معماوا انساان
ها دوتت دارنا تری باه تاود برتانا بناابرای

ینای اگار در مااتی اکساپرت خاو

عماع

نارد دمیع بر ن نیست کاه اکساپرت یاعیف اتاتد بلااه باازار بهام ری ناهد ینای اتارادی

کااه دتاانی تریااا ماای کننااا گ ااهی هاام یاارر ماای دهناااد امبنااه ای ا
اکسپرتی اتت که وا عاا باه کاار ن ایماان داریامد چاون اگار بهناری

گفنااه هااا در مااورد

اکساپرت دنیاا را هام

داشنه باشایم ومای باه کاارش ایماان نااشانه باشایم بااز هام تاود نمای کنایمد چاون اگار
جایی بازار یرکات

بیعای نااشانه باشاا مماا

اتات اکساپرت ننواناا کاار خاود را خاو

انجاااا دهااا و ن هنهاااا اگاار اکسااپرت را کنااار بهااباریم نمااان دهناااه ایا

اتاات کااه بااه

اکسپرت ایمان نااریمد اکساپرت م اع یاگ دوتات اتات اگار ماا دوتات خاوبی بارای ن
باشیم هام در تا نی هاا و هام در شاادی هاا کناار ماا خواهاا باود چاون باه ن اعنمااد

داریم.


اگر یگ نفر بنواناا اتانراتیی خاودش را هام اکساپرت کناا خیلای بها

کماگ مای کناهد

امار بها

کماگ مای کناه

چااون اینجااوری ماای تونااه اشااااات اتاانراتیی خااودش را یاااا کاارده و منوجااه بمااه کااه
کجاها اتنراتیی اش درتت کار نمی کناه و یارر مای ده و ایا

تا بنوانا تیهنال های اتنراتیی خودش را تیلنر کنه و به یامت بهینه برته

اتنفاده از اکسپرت

م ایا و معای
معای


اکسپرتها در تماامی بازارهاا یاساان جاوا

نمای دهناا یعنای اگار اکساپرتی در EURUSD

موتمیت داشنه باشا دمیلی نااره که در  GBPUSDهم خو
اکسااپرت اای

عمع کنا.

ماای یااا چااون در ایاا



زمانیاااه بحاا



اکسپرتها نمیفهمنا که دارنا چااار مای کنناا بلااه ایا



چااون اکسااپرت هااا از هااوش انسااانی برخااوردار نیسااننا بنااابرای

خبری نیست بول ن برای معامله گران کمی مماع اتت.

به نها می گوتم چاار کننا.

میااان از هااوش و در

انسااانی

ماا هسانیم کاه باا اتانراتیی خاود
بایااا تماااا ج تااات و

اتن ناها برای ربات گفنه شود و د یما مطابز با انله که ما میهوتم عمع میانا

م ایا



اکسپرتها نهران ترمایه شما نیسننا و هرگ دچار اتنر
اکسپرتها هیلهاه برای کس

تود بیمنر

نمی شونا

م نمی کننا



اکسپرتها هیلهاه خسنه نمی شونا و  24تاعنه معامله می کننا



اکسااپرتها ماای تواننااا تجربیااات شااما را بااه وااورت برنامااه هااای ناارا اتاا اری در هنهاااا



واورت کاه

معامله در نظر بهیرن.

اکسپرتها می توانناا نسابت باه نوی هاای گابرای باازار ممااوا باشا

صباه ایا

عالوه بر نماودار یمات از اارامنر زماان نیا در برناماه نویسای اتانفاده بماه و در واورتی

که شی


مطمم

نمودار یمت خیلی تنا بود بعنوان نوی

لمااد بمه)

باشیا که ما مای تاونیم تجربیاات و هاوش خودماون رو باه اکساپرت اننماال باایم

تا  24تاعنه برامون تریاهای موتز بانه و گرنه طعا چنی

چی ی اخنرا نمی شا

یازده دمیع نیازمنا بودن به اکسپرتها
بااا توجااه بااه تاااخنار بااازار تااارکن یجاام ا العااات و نحااوه ا العااات کااار در ن گبشاانه از
ا العااات اومیااه ماننااا شاانایی بااا ناارا اتاا ار مناتریااار و انااوا اینااایااتورها و تحلیااع هااا چااه
تانیاااال و چااه تاناااامننال بایااا بنوانیااا بااا توجااه بااه ا العاااتی کااه کس ا

کاارده ایااا معاملااه

درتنی را انجاا دهیااد باا توجاه باه یاگ تاری از شارایط امااان انجااا معاملاه درتات کام مای
شود.
سمت در نظر میهاریم کااربر بارای بااز کاردن معاملاه بار اتاا

در ای

دانا

خاود بایاا باه 100

دروا ا مینان برتا تا معاملاه ای کاه از نظار خاودش تاود مای دهاا را بااز کنااد چناای

برای موتز نبودن اتراد در باز کردن معامله تود زا به شرح زیر اتت:

عاماع

 .1وبر
یامنی که معامله گر مننظر رخ دادن ن مای باشاا مماا

اتات بارای م اال هفناه ای یاگ باار رخ دهااد

اینمال دارد تماشای باازار توتاط معاملاه گار و اننظاار بارای رتایان باه یامات ماورد نظار گااهی اوانی
شاه و معامله گر خسنه شاودد بناابرای

ای را در  70دروا از یری
باا توجااه بااه ایا

ا مینان خود بااز کناا کاه در اینجاا  30درواا اینماال خطار بیمانر مای شاود

نانااه کااه همااان یااری

باشاد با توجه به ایا

باع

باا توجاه باه تمااا شاان وابر معاملاه گار مماا

مماع می شود.

اتات معاملاه

 100درواا ا مینااان از اارب معاملااه گاار هاام دارای خطااا ماای

یامات و بااز کاردن معاملاه باا یاری

ا میناان کمنار اینماال یارر بیمانر شااه و

 .2خوا

بودن

با توجه به ایناه معامله گار هام یاگ انساان مای باشاا و نیااز باه اتانرایت دارد مماا
معامله که مورد نظر معامله گر مای باشاا زماانی رخ دهاا کاه معاملاه گار در خاوا

مو عیت از دتت مای رود و معاملاه گار بایاا وابر کناا تاا دوبااره ایا
ممومه وبر که تویی

اتات یاامنی از

اتاتد در ننیجاه ایا

یامات رخ دهاا کاه باا توجاه باه

داده شا می توانا کاربر را دچار مماع نمایا.

 .3دتنرتی نااشن

به کامپیوتر و ایننرنت

اگر از یگ نفر ب واهنا  24تااعت ماااوا جعباه بساازد صکااری کاه نیااز باه تاار زیاادی هام نااارد درواا
خطا در تاخت جعبه هاایی کاه در تااعات اول مای تاازد نسابت باه جعباه هاایی کاه در تااعات ایاانی
می تازد بسایار کمنار اتاتد ایا

مسامله دربااره انجااا ماااوا کااری کاه در هار محظاه نیااز باه اردازش

بسایار زیاااد ا العااات دارد اهمیاات بیماانری یاااا ماای کناااد بااا توجااه بااه ایا

شاارایط اماااان باااز کااردن

معامله ای که می ان خطاا در ن بیمانر از یامات عاادی اتات زیااد مای شاود چاون معاملاه گار ننوانسانه

ا العات بازار را درتت تحلیع کنا و معامله درتنی را باز کنا.

 .4ارت تحلیع و خسنهی
اگر از یگ نفر ب واهنا  24تااعت ماااوا جعباه بساازد صکااری کاه نیااز باه تاار زیاادی هام نااارد درواا
خطا در تاخت جعبه هاایی کاه در تااعات اول مای تاازد نسابت باه جعباه هاایی کاه در تااعات ایاانی
می تازد بسایار کمنار اتاتد ایا

مسامله دربااره انجااا ماااوا کااری کاه در هار محظاه نیااز باه اردازش

بسایار زیاااد ا العااات دارد اهمیاات بیماانری یاااا ماای کناااد بااا توجااه بااه ایا

شاارایط اماااان باااز کااردن

معامله ای که می ان خطاا در ن بیمانر از یامات عاادی اتات زیااد مای شاود چاون معاملاه گار ننوانسانه

ا العات بازار را درتت تحلیع کنا و معامله درتنی را باز کنا.

 .5عوا ف انسانی
انسااان م ااع ماشاای
هر کااا از ای

نیساات و دارای ایساتااات زیااادی م ااع خماام ناااراینی خوشااحامی و د د د اتااتد

ایساتات باه نوباه خاود روی تصامیم گیاری او مای توانناا ماو ر باشاا و باعا

درتاات تصاامیم گیااری ناناااد در ننیجااه معاملااه هااایی بااا یااری
زیادی را به همراه خواها داشت.

شاود کاه

ا مینااان کمنااری باااز شاااه و خطاارات

 .6ورودی ا العات
انسان تمط می توانا ا العاتی را که می بینا یاا مای خواناا یاا مای شانود را تحلیاع کارده و باا توجاه باه
نهااا تصاامیم گیااری نمایاااد بااا توجااه بااه ماهیاات بااازار تااارکن معاملااه گاار تمااط ا العاااتی را ماای توانااا

تحلیااع نمایااا کااه در روی ناارا ات ا ار ) (Meta Traderماای بینااا و براتااا
گیری نمایاد با توجه به ایناه ای

ایا

ا العااات بایااا تصاامیم

بازار بار اتساا محظاه هاا شااع مای گیارد تحلیاع ا العاات در ماورد ن

کماای ت ا ت اتااتد باارای م ااال در مااورد یااگ جفاات ارز نهاااه کااردن بااه تااایم تریمهااای م نلااف ن و
تحلیع جااگانه هر کاااا یااا کاردن روناا باازار تحلیاع ایناایااتورها در هار تاایم تاریم و تصامیم گیاری
در مورد ای

کاه بازار به نمطاه مارود نظار معاملاه گار رتایاه اتات کااری زماان بار اتاتد هار محظاه کاه

معامله گر در یال انجاا ایا

تحلیاع هاا اتات امااان دارد در یاگ جفات ارز دیهار یامات ماورد نظار رخ

باها ومی به ع لات اینااه معاملاه گار ا العاات مرباون باه ن جفات ارز را نمای بیناا ن مو عیات نیا از
دتاات ماای رودد وماای در مااور یااگ کااامپیوتر ای ا

یاماات واااد نیساات چااون ا العااات ارزهااای مااورد

تمایای شما چه در وفحه  Chartنمایاان باشاا صمعاملاه گار بنواناا نهاا را ببیناا و چاه زیار چاارت هاای
دیهر صمعام له گار ننواناا نهاا را ببیناا ا العاات را کاامپیوتر از تارور اوالی دریاتات مای کنااد یاال اگار
کامیپوتر ارت تصمیم گیری داشانه باشاا صباا نوشان

اکساپرت ایا

اارت باه کاامپیوتر داده مای شاود

کامپیوتر می توانا بر روی تماا ن چارتهاا تحلیاع نمایاا و تصامیم گیاری کنااد بارای در

توواایه ماای شااود تاایلم چماامان عمااا

بهنار ایا

ماورد

) (Eagle Eyeمحصااول تااال  2008کمپااانی DreamWorks

Pictureرا ببینیا.

 .7تر
زمانی که معامله گری با معاملاه باازی مواجاه مای شاود کاه در زماان بااز کاردن معاملاه یاا یارر را بارای
ن رار نااده اتت در هنهاا بسان

معاملاه باا یارر دچاااار شااهای بسایاری مای شاود صمعاملاه بار مای

گردد بر نمی گردد چنا د یماه دیهار بااز باشاا و ددد کاه تمااا ایا
رتن

تماا ترمایه ترد می شودد تار

می باشا که باع

.8

از بسان

ماوارد باعا

معاامالت باا یارر جا ا خطرناا

ممااع و گااهی از بای

تاری

ماوارد در ای باازار

مماع برای عاه زیادی از اتراد شاه اتت.

م

انسان باه نوباه خاود موجاودی یاریک و ماا اتاتد در ایا

باازار بع ای از معاملاه گاران و نای چناا

معامله را با تود می بنانا تار می کناا کاه از ن باه بعاا تمااا معاامالت نهاا تاود خواهاا داد بناابرای

معااامالت ب رگنااری باااز ماای کننااا و ااوانینی کااه یودشااان باارای باااز کااردن معاملااه اارار داده انااا صیجاام
معامله را در نظر نمی گیرنااد در ننیجاه باا یاگ یارر کاه اینماال ن هام کاه نیسات خساارت زیاادی باه
نها وارد می شود.

 .9تارکن مار نیست
ماار اتات یاگ باار مای باازی و یاگ باار

بع ی از معامله گران مبنای تار مای کنناا تاارکن یاگ ناو
برناه می شاوید در واورتیاه تاارکن و معاملاه در ن بار اتاا
چی دیهرد ای

دتنه از معامله گران تماما بازار را با شاست تر

علام مای باشاا و تماط علام و ناه هایچ

خواهنا کرد.

 .10شگ و ارت تصمیم گیری
بع ی از معامله گاران در تصامیم گیاری بارای بااز کاردن معاملاه بسایار شااا
تصمیم به مو عی بهیرنا کاه خاود ایا

نبسن

عاماع باعا

از بای

رتان

مای باشانا و نمای توانناا

مو عیات هاا و یاا درتات و باه مو ا

معامالت می شود که ج یرر چی ی به همراه ناارد.

 .11تعویض با به هنهاا اتنراتیی
گاهی معامله گر بر اتا

یگ اتنراتیی منوجاه مای شاود نمای تواناا موتاز باشاا ان اتانراتی ی کااری

خود را تغ ار مای دهاا بااون اینااه از اتانراتیی جایاا تسات گرتناه باشاا و از ن مطمام

باشااد ومای

در مورد اکساپرتها باا توجاه باه وجاود سامت تسات اتانراتیی ) (Strategy Testerکاه تویایحات ن در
جای خود داده خواهاا شاا مای تاوان اکساپرتها را بار روی تاری لاه ارز امنحاان کارد و یاری
ن را باتت ورد.

ا میناان

راه های داشن

یگ اکسپرت:

 از ایننرنت رایهان دانلود کنیم

 خریا اکسپرت از ایننرنت و دوتنان و...
 از دوتنی بهیریم
 از کنابی ب ونیم

 یه ش صی داشنه باشه و اون رو روی یسا


یامت ایناه خودا بسازا.

بهنری

راههای داشن

ما ران کنه و ب می از تود ما رو بهیره

اتنراتیی خو :

 از ایننرنت دانلود کنم

 با تجربه خودا باتت بیارا
 دوتنی به م
 از کنا

ب ونم

باه

وماای یااه نانااه داره اتاانراتییهای عمااومی کامااع نیساان
مینااونم اتاانراتیی ب ااونم و م ایااا و معای ا

امااا غلااط هاام نیساان

هاار کاااوا رو در بیااارا بعااا بیاااا باار اتااا

تفار اتنراتییهای کاه مطامعاه کاردا اتانراتیی خاودا رو بساازاد تاو ایا

بباریم ارزش داره

اان بهنااره تااا
تجمی ا

مریلاه هار چماار و ات

یاا اتنراتیی رو هم تاخنم چطور اکسپرت کنم؟


بهنااری
نباش

اتنراتیی مورد نظرا را به یگ برنامه نوین مناتریار باهم تا اکسپرت نویسی کنا

خودا کانویسی کنم
یااامن

یاماات دومااه مننهااا یااه مساامله ایناااه کااانوینر راح اتاانراتیی بهنااره یااای

چوناه خطا بااا میاره و دمیاع دیهاه اینااه برناماه نویسای یاه کاار ت صصای و تاا ما

باه

اونجا برتم زمان میبره ان بهناره باا یاه برناماه ناوین  MQLواحبت کانم و در شارو اون بهام
کمگ کنه بعا از ایناه باه یاه اتانراتیی خاو

رتایاا مطمناا هام میناونم اتانراتییهای دیهاه رو

بسازا ان از اونجاا باه بعاا خاودا باه ماوازات کاارای دیهام میارا برناماه نویسای  MQLرو یااد
میهاارا و خیااامم رایاات یااگ اتاانراتیی دارا و در مااا ماهانااه در مااا و ه ینااه کااردن کااال
موزشی براا توجیه یاا می کنه.

یه نانه دیهه ایناه بارای تااخت یاگ اکساپرت خاو

بایاا تسانهای خاوبی روش بماه کاه اینجاا

به نظرا از یه ش ک دیهه اتنفاده شاه کاه باه ماار مسالط باشاه و بناونم باا اتانفاده از روشاهای
ماااری خطااای تیساانم رو بهااهد خااوبی

ایناااه یااای اتاانراتیی رو رایاای میانااه یااای کااا ماای

نویسه یای هم خطا رو درمیاره و اماان نااره جوا

نهیری

تمط اوع تمرک تراموش نمه

د ات کنیاا کاه همیماه در تجاارت هاایی کاه یجام تاراکن

هاای ن باااتر باشاا اینماال ورود

اتااراد شاایاد و کالهبااردار نیاا بیماانر اتاات ترامااوش نانیااا باارای خریااا اکسااپرت تااارکن ماای

بایست از تجرباه کااتی در یامینه خریاا ایننرننای برخاودار باشایا و عاالوه بار ن بنوانیاا واحت
کارکرد اکسپرت را نی تم یک دهیا

نویسناه امیر یاجی یسینی

