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  از طريق متاتريدرMarketWarriorها به  نحوه ارسال داده
 

از این اندیکاتور براي ورود ( را اجرا کنید Mq۴.AgetData-Elliot Confirm V٠٠٣پس ازاجراي متاتریدر اندیکاتور 
 .)استفاده شده است...  و advanced get  ،MTPِ ،Dynamic Trader ۴داده ها در 

 
MarketWarrior نید را اجرا ک. 

در .( وارد کنید بهتر است که یک پوشه براي کارهاي فارکس باز کنید MWها را می خواهید به  اگر براي اولین بار داده
تا .  را انتخاب کنیدNew Chart Folderاز منوي فایل براي این کار )  اطالعات شماستطبقه بندي این کار راي واقع 
 .باز شود  Select a chartFolderپنجره

 
 

 
 

New Chart Folder 

 Select a chartFolder پنجره
براي ایجاد پوشه جدید 

 کلیک کنید

 نام پوشه را بنویسید

در صورتی که قبال پوشه را 
 قسمت  از ایند کرده ایدایجا

 آن را انتخاب کنید

براي ورود روي 
Open کلیک کنید  



 ٢

اید مطابق شکل نام پوشه خود را   در صورتی که قبال پوشه ایجاد نکرده Select a chartFolderپس از باز شدن پنجره 
 نوع چارت خود را انتخاب  … Select a New Chart Typeحال از پنجره   .  کلیک کنید Openبنویسید و بر روي 

 .  را انتخاب می کنیمPrice Bar Chartکنید که در اینجا براي مثال 

 
 

 .حال صفحه مثل شکل زیر باز می شود
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 اضافه كردن داده هاي جديد 
 Add ASCII Text Files to a گزینه  Symbol Listبراي اضافه کردن داده هاي جدید از متاتریدر از منوي 

Symbol List را انتخاب کنید . 

 
 
 

 .  کلیک کنید Open ASCII File  روي  Select One of The Actions Belowاز پنجره 
 

 
 
 
 

Add ASCII Text Files to a Symbol List 

 Select One of The Actions Belowپنجره 

 Open ASCII Fileروي 
 کلیک کنید
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 را انتخاب و یکی از ارزها را Mq۴.AgetData-Elliot Confirm V٠٠٣آدرس مسیر فایلهاي خروجی اندیکاتور 
 .انتخاب کنید

 
 

 .هاي ارز انتخاب شده ظاهر می شود   به همراه داده Select One of The Actions Belowمجددا  پنجره 
 . کلیک کنید Next کلید روي

 
 

 یک ارز را انتخاب کنید

 . کلیک کنید Nextروي 
 



 ۵

 .بعدي گزینه دوم را براي ترتیب داده ها انتخاب کنیدصفحه در 

 
 .بعدي ساختار تاریخ را مشخص می کنیمصفحه در 

 

 گزینه دوم را انتخاب کنید
 

 . کلیک کنید Nextروي 
 

 . کلیک کنید Nextوي ر
 

در انتخاب این گزینه 
 دقت نمائید

 



 ۶

 .  کلیک کنیدNextبعد بدون تغییر روي صفحه در 

 
 

 . کرده و به صفحه بعد می رویمبعد نکات زیر را لحاظ صفحه در 

 
 

 . کلیک کنید Nextروي 
 

 . کلیک کنید Nextروي 
 

 .گزینه دوم انتخاب شود
 Commaگزینه  

 .انتخاب شود
 

 Decimal Place  را
  می گذاریم4روي 
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 مییک می کنلک  Test Data File بعد ابتدا روي در صفحه

 
ایم   مانند زیر ظاهر می شود که تمام ارزهاي موجود را که از طریق اندیکاتور متاتریدر اکسپورت کردهاي  صفحهدر این حالت 

 . را دارا می باشد
  . کلیک کنیدNextکرده سپس روي حال تمام ارزها را مطابق ذیل انتخاب 

 

 Test Data Fileوي ر
 .کنیدیک لک 

 

 انتخاب تمام ارزها را
 کنید
 

  کلیک کنیدNextروي 
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 )کنیم اولی را انتخاب می.(  را انتخاب کنیدEmpty SymbolListهاي  بعد ابتدا گزینه آبشاري یکی از گزینهدر صفحه 

 
 
 

 . کلیک کنید Add Symbols to List روي Empty SymbolListهاي  پس از انتخاب یکی از گزینه

 
 

 .یمگرد در این جا ورود اطالعات تمام شده و به صفحه اصلی نرم افزار بر می

Empty SymbolList 
 را انتخاب کنید

 Add Symbols to Listروي 
 کلیک کنید



 ٩

 .کنیم  را که مشخص کرده بودیم را انتخاب میEmpty SymbolListهمان از گزینه آبشاري سمت چپ در صفحه اصلی 

 
 .در نهایت ارزها را باید درجدول سمت چپ صفحه اصلی ببینید

 
 Add ASCII Text  Files to a Symbolگزینه در صورتی که از طریق اندیکاتور فوق الذکر ارز دیگري را اکسپورت نمایید مراحل  :نکته

List   از منوي راSymbol Listمجددا انجام دهید . 
 

 موفق باشید
Rezan  
٨۶/٠۵/١۶ 

 Empty SymbolListهمان 
 انتخاب کنیدمرحله قبل را 

  و نمادهاجدول ارزها


