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این سایت ،یک سایت جامع و معتبر هست که تریدرهای زیادی از
سراسر جهان ،حساب خودشون رو به این سایت وصل کردن که میشه
نتایج و عملکرد حساب اونها رو با جزئیات مشاهده کرد و در صورت
تمایل ،مشترک حساب اونها شد تا همه پوزیشن هایی که اونها
یعنی

Signal Providersها در حساب خودشون انجام میدن،

در حساب ما هم انجام بشه.
برای این منظور ،نیاز به قرار دادن حساب مشترک ،روی سرور
مجازی ) (VPSمی باشد و همۀ پوزیشن های اون حساب،
در حساب مشترک ها ،با کمی تأخیر اجرا می شود.
البته کنترل حساب از دست مشترک ،خارج نمیشه و مشترک
میتونه خودش هم تو حساب ترید کنه یا هر وقت که الزم باشه
اشتراک رو بصورت موقت یا دائم کنسل کنه.
معموالً بروکرهای فارکس ،امکانات و نحوه استفاده از
سیگنال های این سایت رو در سایت خودشون توضیح دادن
و اعالم کر دن که کاربران می تونن با عضویت در این سایت،
از سیگنال دهنده های موجود ،بر روی حساب خودشون استفاده کنن و
به همین دلیل هم این سایت نسبت به سایت های مشابه،
از اعتبار بسیار باالیی برخوردار هست و عالقمندان و کاربران زیادی داره.
در ضمن اگه به تب های پایین نرم افزار متاتریدر خودتون هم
نگاه کنین ،با تب  Signalمواجه میشین که وقتی به این قسمت
مراجعه کنین سیگنال دهنده هایی رو مشاهده میکنین که مربوط به
همین سایت  MQL5هستن و برنامۀ متاتریدر به شما اجازه استفاده
از این امکانات رو میده.
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ا ین مسأله برای افرادی که فرصت یا مهارت کافی برای
ترید کردن ندارند ،میتونه خیلی مفید و کاربردی باشه.
از طرف دیگه ارائه دهندگان خوب ،میتونن هزینۀ اشتراک
ماهیانه از مشترکان خودشون دریافت کنن و همین مسأله اونها رو
تشویق به ادامۀ فعالیت و باال بردن کیفیت انجام معامالت،
جهت جذب مشترکان بیشتر میکنه.
هر فردی می تونه حساب متاتریدر خودش رو به این سایت
وصل کنه .در این صورت یه لیست کامل از تاریخچه و آمار عملکرد
گذشتۀ فرد در اون حساب ،در صفحۀ اختصاصی اون کاربر به نمایش
در میاد .که این صفحه برای بقیه قابل مشاهده و بررسی هست.
در صورتیکه روی حساب جاری خودتون ،در گذشته ،عملکرد بدی
داشتین ،ولی االن دارین نتایج بهتری میگیرین ،بهتره این حساب رو
بعلت عملکرد ضعیف قبلی که سبب ارائه آمارهای ضعیف و بد میشه،
به سایت وصل نکنین و یه حساب جدید رو برای خودتون ایجاد کنین و
اونو به سایت وصل کنین تا از ابتدا عملکرد قابل قبولی و درخشانی رو
ارائه بدین.
پس از وصل کردن حساب به سایت ،در صورتیکه عملکرد تریدر
خوب باشه و بتونه سود دهی و نتایج خوبی داشته باشه ،کاربران سایت
ممکنه بهش اعتماد کنن و مشترکش بشن.
در صورتیکه تریدر در حساب ریل مشغول فعالیت باشه،
طبق قوانین سایت ،می بایست یه مقدار که االن حداقلش  30دالر
هست ،بعنوان حق اشتراک ماهیانه ،تعیین کنه و افرادی که میخوان
این ارائه دهنده رو انتخاب کنن ،می بایست در ابتدا هزینه اشتراک
مورد نظر رو پرداخت کنن.
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به همین دلیل در صورتی که تریدر خوبی باشین ،میتونین
سود خیلی خوبی بابت دریافت حق اشتراک ،دریافت کنین.
در این سایت ارائه دهندگانی داریم که کاربران زیادی
مشترک اونها هستن .همچنین ارائه دهندگانی که حق اشتراک
خودشون رو از بیش از  30دالر انتخاب کردن و درآمد خوبی،
از این راه کسب میکنن.

سایت دارای امکانات زیادی هست .اما تا زمانیکه در سایت
ثب ت نام نکنین ،بعضی قسمت ها رو بهتون نشون نمیده.
پس ابتدا از باالی سمت راست صفحه ،گزینۀ  Sign Upرو
انتخاب کنین و فیلدهای الزم رو پر کنین.
پس از تکمیل مراحل ،با انتخاب گزینۀ  ،Loginمیتونین وارد
سایت بشین.

پس از ورود به سایت ،از باالی صفحه ،گزینۀ Signals
رو انتخاب کنین .صفحه ای برای شما باز میشه که لیست
ارائه دهندگان سیگنال رو براتون میاره.
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در ابتدا از باالی صفحه میتونین انتخاب کنین که سیگنال های
متاتریدر  4یا متاتریدر  5رو بهتون نمایش بده.

در اینجا میتونین یک سیگنال رو با داشتن اسم سیگنال یا نام صاحب اون ،جستجو کنین.

بعد از اونکه نوع متاتریدر رو انتخاب کردین ،در قسمت پایین
صفحه ،سیگنال دهنده ها رو بهتون نمایش میده.
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اطالعات مختصری از هر سیگنال دهنده در یک مربع (کاشی)
نمایش داده شده که به شرح زیر هست.

تیک سبز یعنی این سیگنال دهنده در سایت تأیید شده
و اشتراک اون فعال شده.

نام صاحب سیگنال دهنده

میزان رشد سرمایه حساب تاکنون

نام سیگنال

تعداد مشترک های سیگنال دهنده

هزینه حق اشتراک ماهیانه

میزان اعتماد که توسط سایت تعیین میشه
که این آیتم ،زیاد مهم نیست.

تا چه حد معامالتش طبق الگوی مشخصی گرفته شده؟
معموالً موقعی که معامالت با اکسپرت انجام میشه ،این
مقدار زیاد میشه.
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برای مشاهده بهتر سیگنال دهنده های سایت و مرتب نمودن اونها بر
اساس فیلترهایی که سایت گذاشته ،می بایست از باالی صفحه ،نوع نمایش
رو طبق عکس زیر ،از  Tile Viewبه  Table Viewتغییر بدین.

در صورتیکه بخواین ترتیب سیگنال دهنده ها بصورتی باشه که
پرمشترک ترین سیگنال دهنده ها نمایش داده بشن ،کافیه از باالی
جدول ،روی گزینه  Subscribersکلیک کنین.
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گزینه هایی که در باالی این جدول هست ،به شرح زیر هست:
Price

میزان حق اشتراک ماهیانه سیگنال دهنده

Growth

میزان درصد رشد سرمایه از ابتدا تاکنون

 Subscribersتعداد مشترک های سیگنال دهنده
Funds

مجموع سرمایه حساب مشترک ها

Weeks

تعداد هفته های عملکرد سیگنال دهنده

Trades

تعداد معامالت انجام شده سیگنال دهنده

Win %

درصد معامالت موفق سیگنال دهنده

برای مشاهدۀ اطالعات بیشتر یک ارائه دهنده ،بر روی اسم اون
یه کلیک وسط بزنین تا صفحۀ مختص اون ارائه دهنده ،باز بشه و
بتونین آمار کلی اون رو که توسط سایت ارائه میشه ،مشاهده کنین.
در زیر مهم ترین قسمت های مربوط به صفحه عملکرد
سیگنال دهنده ها ،رو براتون توضیح دادم.
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این قسمت تعداد ستاره هایی رو نشون میده که مشترک ها به این
سیگنال دهنده دادن .در این سیگنال دهنده 93 ،نفر از مشترک ها،
در مورد این سیگنال دهنده نظر دادن و بطور میانگین بهش  4ستاره
دادن .یعنی اکثریت اونها از عملکردش رضایت داشتن.

نمودار کلی رشد سرمایه
و میزان رشد سرمایه بر حسب درصد

میزان لوریج حساب

نام بروکر و نوع حساب

در عکس باال ،گزینه هایی که وجود داره ،به شرح زیر هست:
Equity

میزان موجودی حساب

Profit

میزان سودی که تاکنون کسب کرده

 Initial Depositباالنس اولیه حساب
Withdrawals
Deposits

میزان کل برداشت هایی که تا حاال داشته
میزان شارژهایی که بعد از باالنس اولیه داشته.

بعضی تریدرها بعد از مدتی ،سرمایه خودشون رو افزایش میدن که
ممکنه به دلیل نیاز به ترید با سایز بیشتر باشه یا اینکه ممکنه برای
جلوگیری از کال شدن ،این کار رو انجام بدن .بهترین حساب ها اونهایی
هستن که بعد از باالنس اولیه ،دیگه مبلغی به حساب اضافه
نشده باشه.
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میزان حق اشتراک ماهیانه

 :Trading Daysتعداد روزهایی که از ابتدای افتتاح حساب،
ترید داشته.
 :Latest tradeزمان آخرین ترید سیگنال دهنده
 :Trades per weekمیانگین تعداد معامالت در یک هفته
 :Avg holding timeمیانگین زمان باز بودن هر پوزیشن
 :Subscribersتعداد مشترک ها
 :Weeksتعداد هفته هایی که تاکنون ترید داشته
 :Startedتاریخ و ساعت شروع فعالیت سیگنال دهنده.
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 : Maximum drawdownحداکثر میزان افت سرمایه حساب که
هر قدر کمتر باشه ،بهتره.
 : Max. deposit loadحداکثر میزان سرمایه ای که درگیر معامالت
میشه .مثالً اگه یه سیگنال دهنده با باالنس  100دالری ،معامله ای با
سایز  0.01بزنه ،این مقدار خیلی کم میشه و نشون میده که تریدر با
ریسک کمی داره کار میکنه .ولی اگه سایز  0.3بزنه ،از حداکثر مارجین
حسابش استفاده کرده و این عدد نزدیک به  100میشه که نشون میده
معامله گر پر ریسکی هست.
 : Trading activityاز ابتدای زمان افتتاح حساب تاکنون چه میزانی
معامله انجام داده .اگه همیشه پوزیشن باز داشته باشه ،این عدد
نزدیک به  100میشه و اگه فاصله بین باز کردن پوزیشن ها ،زیاد
باشه ،این عدد کم میشه.
 :Profit Tradesمیزان معامالت موفق و سود ده
 :Loss Tradesمیزان معامالت ضرر ده
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نمودار رشد سرمایه که هر قدر افت کمتری داشته باشه ،بهتره.
همچنین میزان رشد حساب هر ماه ،رشد حساب هر سال
و رشد حساب کل.
در عکس باال ،هر ماه رشد حساب مثبت داشته و عملکرد بسیار خوبی
رو داشته.
در نمودار رشد حساب باال ،قسمت ابتدایی کم رنگ هست و بعدش
پر رنگ شده .از اون قسمتی که پر رنگ شده ،حساب رو به سایت
 MQL5وصل کرده .اگه از ابتدا حساب به سایت وصل بشه،
هیچ قسمت کم رنگی وجود نخواهد داشت.
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در اینجا نشون میده که این سیگنال دهنده یک یا تعدادی پوزیشن باز
داره که مجموع سود و ضرر اونها این مقدار هست( .در عکس باال
 99.73دالر) اگه سیگنال دهنده ای رو باز کردین که معامالت بازش
تو ضرر زیادی بود ،بهتره بیخیالش بشین و برین سراغ یکی دیگه.
فقط مشترک های سیگنال دهنده میتونن این قسمت یعنی
پوزیشن های باز رو با جزئیات ببینن.

در این قسمت هیستوری رو با جزئیات کامل میتونین ببینین .مثالً
سیگنال دهنده باال برای معامالتش حد ضرر و حد سود در نظر گرفته.
کسانی که مشترک سیگنال دهنده نیستن ،هیستوری یک روز قبل تا
ابتدای کارش رو میتونن کامل ببینن ،ولی هیستوری همون روز رو
روز بعدش میتونن ببینن.
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در هیستوری ،اگه معامله ای به  TPخورده باشه ،سمت راست اون tp
نوشته میشه و اگه با حد ضرر بسته شده باشه ،جلوش  slمیزنه.
مثل عکس باال( .ستون اول از سمت راست)
بقیه معامالتی که قبل از رسیدن به حد سود یا حد ضرر بسته شده
باشن ،چیزی جلوی اونها نوشته نمیشه.
در ضمن دقت کنین که اگه به سایت الگین نکرده باشین ،هیستوری رو
بهتون نمایش نمیده.

14

در صورتیکه شخص ،سیگنال های دیگه یا محصوالت دیگه ای
مثل اندیکاتور یا اکسپرت هم تو سایت داشته باشه ،در این قسمت
(ستون سمت چپ ،قسمت پایین) لینکش رو نمایش میده( .عکس زیر)

در قسمت  Descriptionدر صورتیکه سیگنال دهنده ،توضیحی نوشته
باشه ،میتونین ببینین .در این قسمت معموالً توضیحاتی از قبیل
نوع استراتژی که سیگنال دهنده استفاده میکنه و توصیه هایی که
برای مشترک ها داره ،نوشته میشه.
در صورتیکه متن نوشته شده به زبان انگلیسی نباشه ،با کلیک روی
گزینه  ،ENبه زبان انگلیسی نمایش داده میشه.
15

در قسمت  Reviewنظرات مشترک های سیگنال دهنده رو میتونین
ببی نین و اینکه هر مشترک ،چند ستاره به سیگنال دهنده داده.
بهترین حالت رضایت 5 ،ستاره و بدترین میزان رضایت تک ستاره
یا بدون ستاره هست.

قسمت  What’s newمربوط به توضیحاتی هست که سیگنال دهنده
میتونه بگذاره .مثالً پوزیشنی گرفته که خیلی تو ضرر هست ،میتونه
بیاد و توضیح بده که بر چه اساسی گرفته و کاربران نگران نباشن و
صبر کنن.
همچنین میتونه پاسخ کامنت های مشترک ها رو در این قسمت بده.
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برای جستجوی سیگنال دهنده ها ،تعدادی فیلتر در نظر گرفته
شده که در عکس باال میبینین .مثالً فیلتر نمایش سیگنال دهنده ها
بر اساس بیشترین میزان سود دهی ،نمایش سیگنال دهنده هایی که
از ربات استفاده میکنن و ...
برای انتخاب یک سیگنال دهنده خوب ،این فاکتورها مهم هستن:
 داشتن رشد سرمایه باال و رضایت بخش در هر ماه.
 نمودار رشد سرمایه ،دارای افت زیاد نباشد.
 به اندازه کافی معامالت انجام داده باشه که بشه بهش اعتماد کرد.
(حداقل سه ماه)
 میزان  Maximum Drawdownکم (کمتر از  %40خوبه).
 مقدار بدترین ضرر  Worst tradeکه اگه زیاد باشه ،خوب نیست.
 آخرین زمانی که ترید کرده ،نزدیک باشه( .ممکنه مدت زیادی باشه
که دیگه ترید نمی کنه).
 نداشتن باالنس حساب خیلی زیاد( .چون وقتی باالنس حسابش خیلی
باال باشه ،ممکنه استاپ پوزیشن هاش زیاد باشه .از طرف دیگه در
صورتیکه موجودی حساب ما پایین باشه ،سایز پوزیشن هاش
تو حساب ما خیلی کم میشه ،در نتیجه سود دهی حساب ما خیلی کمتر
از حساب خودش خواهد بود).
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 همون لحظه که دارین سیگنال دهنده رو بررسی میکنین،
پوزیشن های باز که خیلی تو ضرر باشن ،نداشته باشه.
 هیستوری حساب سیگنال دهنده رو بررسی کنین و ببینین
پوزیشن های با سایز باال و همچنین تعداد زیادی پوزیشن همزمان
نداشته باشه .اگه سایز پوزیشن ها متغیر نباشه بهتره.
 بر روی جفت ارزهای ناشناس ترید نکنه.
 بهتره سیگنال دهنده هایی که میانگین زمان باز بودن معامالتشون،
خیلی کم هست رو انتخاب نکنین! چون بعلت تأخیر در انتقال
دستورات ،امکان کپی شدن معامالت برای دیگران وجود نداره یا اینکه
باعث ضرر میشه.
 سیگنال دهنده هایی که تعدادی مشترک داشته باشن،
قابل اعتمادتر هست.
چون افراد زیادی هستن که سیگنال دهنده ها رو زیر نظر دارن و
سیگنال دهنده هایی رو انتخاب میکنن که شرایط بهتری داشته باشن.
 آخرین نظرات کاربران سیگنال دهنده رو چک کنین و ببینین بهش
چند ستاره دادن و چی گفتن؟
اگه عملکرد اخیر سیگنال دهنده خوب نباشه ،مشترک ها کامنت های
منفی ارسال میکنن و بهش ستاره نمیدن یا یک ستاره میدن.
 اگه معامالتش حد ضرر داشته باشه ،خیلی بهتره که مورد رو از روی
هیستوری حسابش میتونین بفهمین( .سیگنال دهنده هایی که
حد ضرر نمیگذارن ،تو هیستوریشون ستون  SLوجود نداره).
 اینکه بعد از شارژ اولیه حسابش ،دیگه مبلغی رو شارژ نکرده باشه
و با همون سرمایه اولیه ،ادامه داده باشه.
چون بعضی سیگنال دهنده ها موقعی که پوزیشن هاشون تو ضرر
میره یا ضرر بدی میدن ،بعدش مجدداً حسابشون رو شارژ میکنن
که این نشون میده طرف با ریسک باال کار میکنه و مناسب نیست.
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دقت کنین تو بعضی بروکرها ،فقط حساب های خاصی رو میشه به
سایت  MQL5وصل کنین.
 دوستانی که در بروکر هات فارکس حساب دارن ،دقت کنن که
برای استفاده از سرویس سیگنال های سایت  MQL5حتماً باید
حساب اتوماتیک ) (Autoباز کنن!
چون طبق توضیحات سایت هات فارکس ،فقط این نوع حساب،
از سرویس سیگنال های سایت  MQL5پشتیبانی می کنه و بقیه
حساب هاتون رو نمی تونین به حساب سیگنال دهنده ها وصل کنین.
مقدار لوریج حساب اتو  1:400هست و حداقل میزان سرمایه
برای افتتاح حساب 500 ،دالر می باشد.

 جهت جلوگیری از سوء استفاده افراد کاله بردار ،بعد از
مشترک شدن یک سیگنال دهنده پولی ،هزینۀ اشتراک ماهیانۀ
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در حساب مشترک قفل شده و تا پایان ماه به حساب سیگنال دهنده
واریز نمیشه که در صورت کار نکردن سیگنال دهنده
و شکایت مشترکان یا در صورتیکه سیگنال دهنده ،حساب خودشو از
سایت حذف کنه ،بدون هیچ دردسری مبالغ حق اشتراک به حساب
مشترکان ،برگردانده می شود و لذا این کار اطمینان
و اعتماد کاربر رو نسبت به پرداخت حق اشتراک (و همچنین خرید
محصوالت فروشگاه) باال میبره.
 دقت کنین با حساب ریل خودتون نمی تونین مشترک
یک سیگنال دهنده که حسابش دمو هست ،بشین!
پس حساب سیگنال دهنده باید حتماً ریل باشه تا شما بتونین حساب
ریل خودتون رو بهش وصل کنید.
وضعیت ریل یا دمو بودن حساب سیگنال دهنده و همچنین نام بروکر و
لوریج حسابش و نام سیگنال دهنده رو در قسمت ستون سمت چپ
صفحه هر سیگنال دهنده ،نمایش داده.
 در صورتیک ه قصد دارین با سیگنال دهنده ارتباط برقرار کنین،
بر روی نام سیگنال دهنده در پایین سمت چپ صفحۀ اون
سیگنال دهنده ،جلوی عبارت  Authorنوشته شده ،کلیک کنین
تا صفحۀ پروفایل اون فرد باز بشه ،سپس از قسمت
باالی سمت راست صفحه ،گزینه  Send Messageرو انتخاب کنین و
سپس متن خودتون رو در کادر ظاهر شده ،تایپ کرده
و گزینۀ  Addدر زیر کادر رو بزنین تا پیغام شما ارسال بشه.

20

هر وقت پیغام جدیدی داشته باشین ،موقع ورود به سایت،
در باالی صفحه سمت راست  ،کنار نام کاربری شما ،تعداد پیغام های
رسیده رو بهتون نمایش میده .مثل عکس زیر

برای خوندن پیام های رسیده ،بهتره از باالی سمت راست صفحه،
روی اسم خودتون کلیک کنین و اولین گزینه که  Messagesهست
رو انتخاب کنین.
در صورت نیاز به ارسال پیام برای پشتیبانی سایت ،از پایین
صفحه ،گزینۀ  Contacts and requestرو انتخاب کنید.

بقیه قسمت های سایت( ،مانند قسمت فروم سایت و فروشگاه
اندیکاتور و اکسپرت) از طریق انتخاب تب های باالی صفحه،
در دسترس می باشد و شما میتونین اندیکاتور یا اکسپرتی که
خودتون طراحی کردین رو برای فروش تو این سایت معتبر بگذارین
یا از اندیکاتورها و اکسپرت هایی که تو سایت گذاشته شده،
خریداری کنین.
بعضی طراحان اکسپرت ،یه حساب ریل ایجاد کردن و اکسپرت
خودشون رو ،روی اون حساب ران کردن که شما میتونین با دیدن
عملکرد اکسپرت در حساب ریل و همچنین خوندن نظرات کاربرانی
که اکسپرت رو خریداری کردن ،در صورتی که راضی بودین،
نسبت به خرید اون اقدام کنین.
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 موقعی که مشترک یه سیگنال دهنده میشین ،انتخاب سایز
پوزیشن های حساب شما  ،در اختیار کاربر نیست و بستگی به مقدار
سرمایه و سایز پوزیشن  Signal Providerو همچنین اون درصدی
که از  5تا  95درصد خودتون تعیین میکنین ،داره.
مثالً من یه حساب  500دالری رو بعنوان Signal Provider
ایجاد کردم و بعدش یک حساب  300دالری رو بهش وصل کردم.
تو حساب  Signal Providerیه پوزیشن با سایز  0.1زدم ،بعدش رفتم
تو حساب  300دالری ،دیدم اونجا  0.05زده.
البته حداکثر درصد استفاده از سرمایه رو  95درصد زده بودم.

 در ضمن برای هر حساب ،در هر لحظه فقط یک Signal Provider
رو میتونین انتخاب کنین! اشتراک ها یکماهه هست و در صورت
رضایت باید تمدید بشه.
در صورتیکه قصد داشتین  Signal Providerدیگه ای رو انتخاب
کنین ،ابتدا باید اشتراک خودتون رو برای  Signal Providerقبلی،
لغو کنین! (البته هزینه اشتراک شما دیگه بهتون برگشت داده نمیشه)
برای این کار ،وارد سایت  MQL5بشین ،از ستون سمت چپ
صفحه ،گزینۀ ( My Subscriptionsاشتراک های من) رو انتخاب
کنین .صفحه ای باز میشه که وضعیت اشتراک شما و تاریخ اشتراک و
خاتمه اشتراک رو برای حسابتون مشخص میکنه.
با بردن موس روی گزینۀ تنظیمات که شکل چرخ دنده داره و
انتخاب گزینه

 Unsubscribe

اشتراک خودتون رو لغو کنین.
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طبق عکس زیر میتونین

همچنین در عکس باال ،گزینه های  Renewجهت تمدید اشتراک،
 More Subscriptionجهت فعال کردن اشتراک روی یه حساب دیگه و
گزینه  Suspendجهت غیرفعال کردن موقت اشتراک رو مشاهده میکنین.

یا اینکه میتونین وارد متاتریدر شده ،روی اسم سیگنال دهنده
در

قسمت

ستون

سمت

چپ،

کلیک

راست

بزنین

و

گزینۀ  Unsubscribeرو انتخاب کنین( .طبق عکس زیر)

در صورتیکه در  24ساعت اول اشتراکتون ،نسبت به لغو اشتراک اقدام
کنین ،هزینه اشتراک به اکانت شما در سایت  MQL5برگشت داده میشه.
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«مراحل مشترک شدن یک سیگنال دهنده»
 .1بعد از ثبت نام در سایت  ،MQL5باز کردن متاتریدر و وارد شدن
به حسابی که قصد دارید معامالت بر روی آن حساب انجام شود.
 .2از باالی متاتریدر ،رفتن به قسمتTools  Option :
پس از باز شدن پنجرۀ مربوطه ،به تب  Communityرفته و
طبق

عکس

های

زیر،

در

قسمت

Login

و

،Password

می بایست یوزرنیم و پسورد سایت  MQL5را وارد کنید تا ارتباط
متاتریدر با اکانت شما در سایت  ،MQL5برقرار شود.

روی این گزینۀ آبی رنگ کلیک کنید.

نام کاربری و پسورد سایت  MQL5رو اینجا وارد کنین.
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 .3صفحه سیگنال دهنده مورد نظر رو باز کنین و گزینۀ
 Copy for 40 USDرو انتخاب کنین( .البته هزینه حق اشتراک
هر سیگنال دهنده ،فرق داره .در اینجا برای نمونه  40دالر ذکر شده).

 .4در پنجره ای که باز می شود ،انتخاب گزینۀ زیر:
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 .5با انتخاب گزینۀ باال ،به حساب باز شده در متاتریدر خود
هدایت می شوید .ابتدا تب  Signalباز میشه و نام سیگنال دهنده
دلخواه شما ظاهر میشه  .می بایست پنجره پایینی رو بیشتر باز کنید تا
گزینه ها رو بهتر ببینید .طبق عکس زیر

نام سیگنال

انتخاب نحوه پرداخت حق اشتراک
در اینجا می بایست نحوه پرداخت حق اشتراک رو انتخاب کنید.
در صورتیکه حساب وبمانی دارید ،گزینۀ  WebMoneyرو انتخاب
کنین .روش های پی پال ،ویزا کارت و  Paymentsهم هست.
در صورتیکه اکانت خودتون در سایت  MQL5رو شارژ کردین و جلوی
قسمت  Balanceدر عکس باال ،به اندازه حق اشتراک سیگنال دهنده،
پول دارین ،باید گزینه  MQL5که اولین گزینه از سمت چپ هست
رو انتخاب کنین.
اما در صورتیکه حساب وبمانی ندارین ،میتونین به یکی از دوستانتون
که حساب وبمانی داره ،بگین تا پرداخت رو از طریق کامپیوتر خودش
براتون انجام بده و بعدش شما بقیه مراحل فعالسازی سیگنال رو
تو کامپیوتر خودتون انجام بدین.
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اگر هیچ کدوم از دوستانتون حساب وبمانی نداره ،میتونین به بروکر
خودتون پیام بدین که یه کوپن  MQL5که مبلغش برابر با حق اشتراک
سیگنال دهنده باشه ،بهتون بده .این کوپن دارای یه کد هست که
می بایست در قسمت مربوطه واردش کنین.

سپس پنجره فعال شدن گزینه های وصل شدن حسابتون به
حساب سیگنال دهنده ظاهر میشه که بهتره این پنجره رو ببندین و
تنظیماتی که از االن گفته میشه ،در محیط  VPSانجام بشه،
نه در متاتریدر کامپیوتر خودتون.
چون در صورتیکه این تنظیمات رو در متاتریدر کامپیوتر خودتون
و سپس در متاتریدر سرور  VPSانجام بدین ،موقعی که متاتریدر
حساب خودتون رو در کامپیوتر خودتون باز می کنید ،در صورتیکه از
قبل ،سیگنال دهنده برات ون پوزیشنی زده باشه که هنوز باز باشه،
ممکنه مجدداً همون پوزیشن ها رو در اون زمان ،در حساب بزنه
و لذا پوزیشن ها ،تکراری میشه!
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پس در صورتیکه قصد دارین حسابتون رو در  VPSقرار بدین ،از اینجا
به بعد ،تنظیمات رو در متاتریدر  VPSانجام بدین یا اینکه کلیه مراحل
اشتراک رو در محیط کامپیوتر سرور انجام بدین( .توضیحات مربوط به
سرویس  VPSدر قسمت بعدی توضیح داده شده).
 .6بعد از پرداخت حق اشتراک ،وارد کامپیوتر  VPSبشین ،متاتریدر
رو نصب کنین و وارد حسابتون بشین .بعدش مرحله  2رو انجام بدین
تا ارتباط متاتریدرتون با سایت  MQL5برقرار بشه.

 .7از منوی  ،Toolsگزینه  Optionرو انتخاب کنین .در پنجره ای که
باز میشه ،تب  Signalsرو انتخاب کنین و اشتراک خودتون رو
با زدن تیک ها ،طبق عکس زیر ،فعال کنین.
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در پنجره باال می بایست تیک هر  4گزینه رو بزنیم و همچنین باید مشخص
کنیم که چند درصد از موجودی حسابمو ن رو برای انجام معامالت درگیر کنیم؟
(حداکثر )%95
در صورتیکه قصد داریم حداکثر سایز ممکن در حساب ما زده بشه ،باید
( %95ماکزیمم مقدار) رو انتخاب کنیم.
بهتره جلوی گزینه  ،Deviation/Slippageعدد  5رو قرار بدیم تا در
صورتیکه در لحظۀ باز شدن پوزیشن ما ،قیمت اون جفت ارز با حساب سیگنال
دهنده ،قدری تفاوت داشته باشه ،پوزیشن باز بشه.
در این پنجره ،یک گزینه برای حفاظت از سرمایه حساب وجود داره.
گزینه ای که نوشته  Stop if equity is less than … USDیعنی اگه موجودی
حساب به مقداری ما تعیین می کنیم رسید ،همه معامالت باز بسته بشه
و ارتباط حساب ما بصورت موقت از سیگنال دهنده قطع بشه تا بعداً
اگه خواستیم خودمون مجدداً ارتباط رو برقرار کنیم.
مثالً اگه یه حساب  100دالری رو وصل کردیم ،می تونیم تعیین کنیم که
اگه موجودی حساب به  50دالر رسید ،پوزیشن های باز ،بسته بشه
و دیگه حسابمون تو ضرر بیشتری نره که باعث کال شدن ما بشه یا اینکه
ضرر بزرگی رو متحمل بشیم.
در صورتیکه باالنس حساب ما به هر دلیلی به حدی که خودمون
تعیین

کردیم

رسید،

تیک

های

تب

Signal

غیرفعال

میشه

و در صورتیکه بخواهیم مجدداً سیگنال دهنده برای ما کار کنه ،باید وارد
این تب شده و همه تیک ها رو بزنیم.
با  OKکردن این پنجره ،مراحل اشتراک سیگنال کامل میشه
و اگه زیر شماره حساب خودتون در پنجرۀ  Navigatorنگاه کنین،
یه شکل اتصال بصورت زیر می بینین که نشون دهندۀ وصل شدن حساب
شما ،به حساب  Signal Providerهست.
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 دقت

کنید:

به

محض

وصل

کردن

حسابتون

به حساب یک سیگنال دهنده ،اگه پوزیشن باز داشته باشه،
بالفاصله در همون لحظه پوزیشن های باز ،در حساب شما هم
زده میشه( .به شرطی که اون موقع بازار باز باشه).
 در صورتیکه پوزیشنی که سیگنال دهنده براتون زده رو
خودتون ببندین ،مجدداً همون پوزیشن در حساب شما باز میشه!
برای اینکه این اتفاق نیفته و شما بتونین پوزیشن های باز مربوط به
سیگنال دهنده رو ببندین یا بتونین  TPو  SLپوزیشن های بازتون رو
تغییر بدین ،باید ابتدا ارتباط حساب خودتون رو از سیگنال دهنده
قطع کنین.
برای این منظور ،می بایست وارد قسمت زیر بشین:
Tools  Option  Signals

سپس در تب  Signalsتیک اولین گزینۀ باالیی رو بردارین:
Agree to the terms of use of the Signal service

هر زمان خواستین مجدداً به حساب سیگنال دهنده وصل بشین،
تیک گزینۀ باال و بقیه تیک ها در تب  Signalرو بزنین و تنظیمات
دلخواه رو تعیین کنین.
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«قرار دادن حساب بر روی کامپیوتر »VPS
VPS

که

مخفف

Server

Private

Virtual

است،

یک کامپیوتر سرور اختصاصی می باشد.
کامپیوترهای سرور ،کامپیوترهای قدرتمند صنعتی و دارای
سخت افزار قوی هستند که دائماً روشن و به اینترنت وصل هستند.
با قابلیت هایی که این کامپیوترها دارا هستند ،امکان نقص فنی و
خاموش شدن آنها ،خیلی کم هست و بسیار قابل اعتماد هستند.
از طریق نرم افزارهای مخصوص ،چندین سیستم عامل ،بر روی
یک کامپیوتر نصب شده و هر اکانت ،به یک نفر داده می شود.
البته امکان اختصاص کامل فضای یک کامپیوتر به شما هم
وجود دارد ،ولی هزینۀ آن خیلی زیاد می شود.
موقع استفاده از اکسپرت ها یا مشترک شدن یک
سیگنال دهنده در سایت  ،MQL5می بایست حساب شما در متاتریدر،
همیشه باز و آنالین باشد.
با توجه به اینکه قادر به روشن نگه داشتن دائم کامپیوتر
شخصی خود نیستیم ،یا امکان قطع شدن اینترنت منزل وجود داره،
لذا بهترین کار ،استفاده از همین کامپیوترهای سرور هست.
با

گرفتن

اشتراک

از

یک

سایت،

در

واقع

بخشی

از فضای یک کامپیوتر بطور مستقل در اختیار شما ،قرار می گیرد
و شما با در اختیار داشتن آدرس  IPو

یوزرنیم و پسوردی

که به شما داده می شود ،قادر به وصل شدن به آن کامپیوتر
از راه دور و کار کردن با آن هستین.
با یک جستجو در اینترنت ،سایت های ایرانی و خارجی زیادی رو
پیدا می کنین که خدمات اجارۀ سرور مجازی رو ارائه میدن.
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این آدرس یک سایت خارجی هست که سرور مختص متاتریدر
فارکس ارائه میده و با وبمانی هم میتونین ازش خرید کنین:
/https://www.win-vps.com
بعضی بروکرها مثل روبوفارکس سرویس  VPSرایگان دارن.
تو بروکر روبو فارکس به شرطی که یه حساب با حداقل سرمایه
 300دالر داشته باشین ،میتونین از طریق کابین شخصی خودتون در
سایت ،در قسمت زیر ،سرویس  VPSرو فعال کنین:
Profile  Services  Your VPS2.0 Server
در ضمن باید ماهی حداقل سه الت در این حساب یا حساب های
دیگه ای که دارین ترید کنین تا این سرویس تمدید بشه.
تو همین صفحه مشخص میکنه که هر ماه ،چه میزانی ترید کردین
و وقتی به  3الت برسه ،مشخص میشه.
مزیتی که داره اینه که به محض کلیک روی گزینه درخواست
سرور ،آدرس سرور ،یوزرنیم و پسورد ورود به  VPSرو بهتون میده.
دوستانی که توی روبوفارکس حساب ندارین ،از این سایت
ایرانی میتونین استفاده کنینhttps://www.kakohost.com/ .
یکی از سرویس ها رو انتخاب و خریداری کنین .بهتره سرور کشور
"هلند" رو انتخاب کنین.
در صورتیکه در کامپیوتر سرور ،فقط یک یا چند متاتریدر رو میخواین
اجرا کنین و هدف دیگه ای ازش ندارین ،سرویس هایی که
قیمت پایین تری دارن رو انتخاب کنین.
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 .1پس از نهایی کردن سفارش و پرداخت هزینه از طریق درگاه
خرید سایت ،منتظر بمونین تا ایمیل مربوط به اطالعات سرور شما،
براتون ارسال بشه( .معموالً چند ساعت طول می کشه).

 .2این ایمیل شامل سه آیتم مهم هست:
آدرس - IP

نام کاربری  -کلمه عبور

 .3پس از دریافت ایمیل اطالعات سرور ،اگه ویندوز کامپیوتر
خودتون  7یا  10هست ،به

منوی استارت برین و عبارت

 Remote Desktop Connectionرو بزنین.
همون چند حرف اول رو هم که بزنین ،براتون احضارش میکنه.
اگه ویندوزتون  XPهستRemote Desktop Connection ،
رو از منوی استارت ،قسمت  Accessoryمیتونین پیداش کنین.
در حقیقت این  Remote Desktop Connectionبرای دسترسی به
کامپیوترهای دیگه هست که اگه آدرس  IPو یوزرنیم و پسورد
ورود به ویندوز هر کامپیوتری رو داشته باشین ،به شرطی که
اون کامپیوتر اجازه وصل شدن از راه دور رو فعال کرده باشه،
شما می تونین به اون کامپیوتر در زمانی که روشن هست وارد بشین
و هر کاری که خواستین انجام بدین.
مثل یک دستیار کامپیوتر که از راه دور ،روی یک سیستم آنالین میشه.
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 Remote Desktop Connection .4رو اجرا کنین.
یه آدرس  IPازتون میخواد که باید همون آدرس  IPکه در ایمیل
براتون ارسال شده ،بزنین.

 .5بعدش یه پنجره میاد که از شما یوزرنیم و پسورد رو سوال
میکنه ،که باید همون یوزرنیم و پسوردی که تو متن ایمیل
براتون ارسال شده ،وارد کنین .تیک ذخیره پسورد رو بزنین تا
در دفعات بعدی نیازی به وارد کردن یوزرنیم و پسورد
نداشته باشین.
پیغام هایی که میاد رو تأیید کنین تا وارد دسکتاپ کامپیوتر
سرور بشین.
 .6حاال کافیه یه لحظه پنجرۀ ویندوز سرور رو  Minimizeکنین و
فایل نصب متاتریدر خودتون رو از کامپیوتر خودتون کپی کنین و
سپس به محیط سرور برین و روی دسکتاپ کامپیوتر سرور
بریزین و سپس اون رو نصب کنین و وارد حساب خودتون
بشین.
 .7در متاتریدر کامپیوتر سرور ،وارد قسمت Tools  Option
بشین و در تب  ،Communityیوزرنیم و پسورد سایت MQL5
خودتون رو وارد کنین و پنجره رو  OKکنین.
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 .8مجدداً

وارد

قسمت

Option



Tools

بشین

و

در تب  Signalهمه قسمت ها رو طبق توضیحات صفحه 29
تکمیل کنین.
 .9بعد

از

اطمینان

کامل

از

انجام

کلیۀ

تنظیمات،

بگذارین پنجرۀ متاتریدر باز باشه و وقتی کارتون تموم شد،
ضربدر باالی سمت راست صفحۀ سرور رو بزنین.
یه پیغام به شما میده که برنامه ها همچنان در حال اجرا میمونن،
فقط ارتباط شما با ریموت دسکتاپ اون کامپیوتر قطع میشه
که شما تأییدش کنین.
 .10سپس برای اطمینان از صحت انجام کار ،یکبار دیگه از طریق
 Remote Desktop Connectionوارد محیط کامپیوتر سرور
بشین و ببینین پنجرۀ متاتریدر ،همچنان باز هست یا نه؟
 .11دقت کنین که موقع خروج ،به هیچ عنوان Log Off
یا  Shut Downنزنین و فقط ضربدر باالی پنجره رو بزنین.
زدن ضربدر باالی صفحه ،فقط سبب قطع ارتباط شما با
کامپیوتر سرور میشه ولی برنامه ها ،همچنان باز میمونن و
کامپیوتر هم روشن باقی می مونه.
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میتونین کاری کنین که بعد از ریست کردن کامپیوتر سرور و باال آمدن
ویندوز ،پنجره متاتریدر شما باز بشه .برای این کار باید شورت کات
متاتریدر خودتون رو در  Startupویندوز قرار بدین که به محض باال
اومدن ویندوز ،بطور خودکار ،برنامۀ متاتریدر باز بشه.
برای این منظور کافیه شورت کات متاتریدر خودتون رو ،که روی
دسکتاپ کامپیوتر سرور قرار داره ،کپی کنین و سپس
منوی  Startویندوز خودتون در محیط سرور رو باز کنین،
گزینۀ  All Programsرو انتخاب کنین ،سپس بر روی گزینۀ Startup
که جزو آخرین گزینه ها هست ،کلیک راست کرده و  Openرو بزنین
تا محیط  Startupویندوز شما باز بشه ،حاال شورت کات متاتریدر رو در
این محل  Pasteکنین و سپس پنجره رو ببندین.
در صورتیکه پوشۀ  Startupرو پیدا نکردین ،کلید ترکیبی ویندوز و
 Rرو بزنین تا پنجره  Runویندوز باز بشه .حاال دستور shell:startup
رو تایپ و اینتر کنین تا پنجره  Startupباز بشه.
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«مراحل فعال کردن سرور  VPSسایت »MQL5
سایت  MQL5یک سرویس اختصاصی  VPSبرای متاتریدرها
طراحی کرده که جهت آنالین نگه داشتن حساب به منظور
دریافت پوزیشن های یک سیگنال دهنده بر روی حساب
و همچنین برای فعال ماندن اکسپرت ها ،میشه ازش استفاده کرد.
این سرور بطور اتوماتیک بهترین و نزدیک ترین سرور
به سرور بروکر حساب شما را انتخاب کرده و در باالی لیست سرورهای
مختلف خود قرار می ده که شما می تونین اولین سرور در لیست
پیشنهادی که کمترین تأخیر ) (Pingرو داره ،انتخاب کنین.
عیبی که این سرویس داره اینه که چندین حساب رو نمیشه روی
یه سرور ران کرد و برای هر حساب ،باید یه سرور مجزا گرفت .در
حالیکه اگه شما طبق روش قبلی ،اشتراک یه کامپیوتر  VPSرو اجاره
کنین ،میتونین چندین متاتریدر رو به منظورهای مختلف روی اون
بگذارین .پس این سرویس ر و توصیه نمیکنم.
تا  24ساعت استفاده رایگان داره که کاربر در صورت رضایت،
میتونه بعدش اشتراک بگیره که هزینۀ اشتراک برای یک ماه  10دالر
هست و برای چند ماه ،مقرون به صرفه تره.
ابتدا همه مراحل فعالسازی سیگنال رو روی متاتریدر کامپیوتر
خودتون انجام بدین.
بعدش در متاتریدر خودتون
(پنجرۀ کوچک سمت چپ) کلیک

در پنجره Navigator
راست کنین و گزینۀ

 Register a Virtual Severرو انتخاب کنین.
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اولین بار که این سرویس رو فعال می کنین ،بهتون  24ساعت سرویس
رایگان میده که تو لیست باال بهتون نمایش میده.
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در صورتیکه تیک گزینه دومی یعنی
Autimatically renew sunscription
رو بزنین ،به این معنی هست که هر ماه قصد تمدید اشتراک
رو دارین.
در صورتیکه فعالً قصد تمدید ندارین ،تیک گزینه دوم رو بردارین.
بعدش روش پرداخت رو انتخاب کنین و  Nextبزنین.
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در پنجرۀ آخری که عکسش رو در باال مشاهده می کنین،
سه گزینه برای انتخاب هست:
 :Allبرای زمانی که قصد دارین بطور همزمان از اکسپرت
و یک سرویس سیگنال ،روی حساب استفاده کنین .یعنی هم اکسپرت
در سرور آنالین باشه و پوزیشن های اکسپرت انجام بشه ،هم اینکه
پوزیشن هایی که سیگنال دهنده می گیره ،در حساب شما انجام بشه.
 :Expertدر صورتیکه قصد دارین فقط اکسپرت در فضای سرور
قرار بگیره و اونجا آنالین بمونه ،باید این گزینه رو انتخاب کنین.
 :Signalدر زمانیکه فقط قصد دارین حسابتون در متاتریدر
آنالین باشه تا بتونه پوزیشن های یک سیگنال دهنده رو دریافت کنه،
این گزینه رو انتخاب کنین.
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پس از انتخاب گزینه مورد نظر ،بر روی گزینۀ Migrate Now
کلیک کنین و منتظر بمونین تا پیغام سبز رنگ Successful Migration

رو مشاهده کنین که به معنی انتقال همه تنظیمات متاتریدر شما
به سرور  VPSسایت  MQL5هست.
حاال اگه در قسمت سمت چپ صفحه ،به پنجره Navigator
نگاه کنین ،در پایین شماره حسابتون ،عالمت متصل شدن
به سرور سایت رو مشاهده می کنین که بصورت زیر هست.

با دبل کلیک زدن بر روی آ یکن سرور در زیر شماره حسابتون،
پنجرۀ کنترل  VPSظاهر میشه که میتونین سرور رو استاپ بدین،
کنسل کنین ،یا اینکه مجدداً انتخاب کنین که چه قسمتی از متاتریدر
به سرور سایت منتقل بشه.
همچنین می تونین میزان  RAM ،CPUو فضای استفاده شده
هارد دیسک سرور  VPSرو مشاهده کنین که میبینین از  CPUو
 RAMقوی و باالیی استفاده شده.
دقت کنید که بعد از  24ساعت ،می بایست اشتراک یکماۀ 10
دالری رو فعال کنین.
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توجه داشته باشین که به محض انتخاب گزینۀ Migrate Now
یعنی بعد از انتقال تنظیمات متاتریدر شما به سرور سایت ،تیک گزینه
 Enable Real Time Signalو گزینه های زیرش غیرفعال میشن!
که این مسأله اصالً جای نگرانی نداره و نیازی نیست این گزینه ها
رو مجدداً فعال کنین!
دلیل این اتفاق ،این مسأله هست که تنظیمات اشتراک سیگنال
شما به سرور سایت منتقل شده و در صورتی که این گزینه ها،
همچنان بر روی متاتریدر شما فعال باشن ،در صورتیکه از طرف
سیگنال دهنده ،پوزیشن باز داشته باشین و وارد برنامه متاتریدر
بشین ،احتمال اینکه مجدداً پوزیشن های جدید باز بشن ،هست!
لذا برای جلوگیری از این اختالل و دوگانگی ،به محض انتقال
همه تنظیمات متاتریدر شما ،ارتباط متاتریدر روی کامپیوتر شما با
سیگنالی که مشترکش شدین ،قطع میشه و فقط متاتریدری که روی
کامپیوتر سرور سایت قرار داره ،با سیگنال انتخابی شما،
در ارتباط هست .چون برای اجرای دستورات خیلی سریع تره
و همیشه هم آنالین و آماده هست.
همیشه به عالمت فعال بودن سرور در پایین شماره حسابتون،
دقت کنین! در صورتیکه سرور غیرفعال شده باشه ،زیر آیکن سرور،
قرمز میشه یا اینکه آیکن کامالً حذف میشه.
بعد از اتمام  24ساعت اشتراک  VPSرایگان  ،عالمت سرور از
زیر شماره حسابتون حذف میشه و می بایست گزینۀ اشتراک یک ماهۀ
 10دالری رو انتخاب و فعال کنین.
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«مراحل تبدیل کردن حساب به یک »Signal Provider
در صورتیکه بخواین حسابتون رو به سایت  MQL5وصل کنین تا
آمار و عملکرد حسابتون رو مشاهده کنین و همچنین بتونین بعنوان
یه سیگنال دهنده سایت فعالیت داشته باشین که بقیه بتونن
مشترک حساب شما بشن ،باید مراحل زیر رو انجام بدین.

 .1ابتدا وارد حساب مورد نظر خودتون در متاتریدر بشین
و طبق عکس زیر ،ارتباط حسابتون رو به سایت  MQL5برقرار کنین.
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 .2از باالی متاتریدر روی دایره سبز رنگی که در عکس زیر مشخص
شده ،کلیک کنین( .وقتی موس رو روی این دایره نگه می دارین،
عبارت  Register as Signalظاهر میشه).

یا اینکه در قسمت ستون سمت چپ متاتریدر در پنجرۀ  Navigatorکه
اسم و شماره حساب شما رو میزنه ،بر روی شماره حساب خود،
کلیک راست زده و گزینۀ  Register as Signalرو انتخاب کنین.

44

 .3با انتخاب گزینۀ  ،Register as Signalبه صفحۀ مربوطه در سایت
 MQL5هدایت میشین .که می بایست اطالعات الزم خواسته شده رو
تکمیل کنین و مراحل رو تا انتها ،جلو برین .طبق عکس های زیر
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در صورتیکه حسابی که به سایت وصل کردین به دلیل کال شدن یا ضرر زیاد یا
هر دلیل دیگه ای ،خواستین حذف کنین ،در صفحه سیگنالتون طبق عکس زیر
روی گزینه تنظیمات کلیک و سپس  Deleteرو انتخاب و در پیامی که
ظاهر میشه ،مجدداً گزینه  Deleteرو انتخاب کنین.

بعد از این کار ،برین تو قسمت  Profileحسابتون و جلوی اسم
سیگنالتون که دیگه در دسترس نیست ،گزینۀ  Deleteرو بزنین تا
مشخص نشه که قبالً حسابی داشتین که اونو حذف کردین!
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در صورتی که قصد دارین با حساب ریل خودتون ،جزو سیگنال دهنده های سایت
بشین که اشتراک سیگنال شما برای بقیه امکان پذیر بشه و حق اشتراک
دریافت کنین یا اینکه قصد فروش اکسپرت یا اندیکاتور خودتون رو دارین،
می بایست در سایت بعنوان یک فروشنده معتبر یا  Sellerشناخته بشین.
برای

این

منظور

می

بایست

پس

از

ورود

به

سایت،

از باالی صفحه ،روی نام کاربری خودتون کلیک کرده و از منویی که باز میشه،
گزینۀ  Profileرو انتخاب کنین.
سپس از منوی سمت چپ صفحه ،بر روی گزینۀ  Sellerکلیک کنین.
در صفحه ای که باز میشه از باالی صفحه ،طبق عکس زیر روی
گزینۀ  Registerبزنین و همه موارد خواسته شده رو تکمیل کنین.

دقت کنین که حتماً باید آدرس خودتون رو بطور کامل و با فرمت
انگلیسی ،وارد کنین ،وگرنه آدرستون تأیید نمیشه و ازتون درخواست میشه
که مجدداً آدرس رو وارد کنین! برای این منظور کافیه تو گوگل در مورد نحوه
نوشتن آدرس به انگلیسی جستجو کنین( .سایت هایی هستن که با ذکر مثال،
بطور کامل راهنمایی کردن).
در صورتیکه کد تأییده برای موبایلتون نیومد ،اگه شماره همراه اول
زدین ،شماره ایرانسل بزنین.
وقتی تأیید بشین ،هم تو قسمت پروفایلتون می نویسه که شما
در سایت تأیید شدین ،هم اینکه باالی صفحه ،سمت چپ ،جلوی اسمتون
یک تیک سبز رنگ ظاهر میشه.
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«اکسپرت ها و اندیکاتورهای سایت »MQL5
در این سایت اندیکاتورها و اکسپرت های زیادی توسط کاربران سایت
برای دانلود گذاشته شده که بعضی از اونها رایگان و بعضی
پولی هستن.
برای دسترسی به این قسمت باید پس از الگین کردن به سایت،
گزینه  Marketرو از قسمت باالی سایت انتخاب و سپس اندیکاتور یا
اکسپرت متاتریدر  4یا  5رو انتخاب کنیم.
در برنامه متاتریدر هم یه تب به اسم  Marketدر قسمت تب های
پایینی داریم که مربوط به محصوالت این سایت خوب هست.
مزیت بزرگی که این سایت داره به قسمت  Reviewیعنی
نظرات کاربران هست .فقط افرادی که یه محصول رو خریده باشن،
میتونن در موردش نظر بدن و چون سایت توسط مدیران سایت
 MQL5مدیریت میشه ،پس صاحبان اون محصول نمی تونن نظرات
منفی رو حذف کنن یا نظرات غیر واقعی قرار بدن.
در نتیجه اکسپرت ها و اندیکاتورهایی که عملکرد ضعیفی داشته
باشن ،نظرات منفی دریافت میکنن.
ولی اکسپرت و اندیکاتورهایی که نظرات مثبت زیادی داشته باشه،
قابل اعتمادتر هستن.
همچنین بعضی از صاحبان اکسپرت ،روی یه یا چند حساب خودشون،
اکسپرتشون رو ران کردن که میشه عملکرد و سود دهی اکسپرت رو
دید و در صورت رضایت اون اکسپرت رو خرید.
گاهی اوقات در قسمت توضیحات اکسپرت که در صفحه اصلی خرید
اکسپرت قر ار داره ،لینک حساب متصل به اکسپرت گذاشته شده.
در غیر اینصورت با کلیک کردن روی اسم صاحب اکسپرت،
در صورتیکه سیگنالی داشته باشه ،نمایش داده میشه.
50

معموالً اسم سیگنال ،با اسم اکسپرت یکی هست یا اینکه در قسمت
توضیحات سیگنال ،لینک خرید اون اکسپرت گذاشته شده.
بر ای تشخیص اینکه معامالت یک حساب بصورت دستی انجام شده یا
اکسپرت،

کافیه

بعد

از

باز

کردن

صفحه

سیگنال،

به گزینه  Algo tradingنگاه کنیم .در صورتیکه معامالت
توسط اکسپرت انجام شده باشه ،مقدار این گزینه %100 ،هست.
در صفحه خرید اکسپرت در مورد گزینه های تنظیمات اکسپرت و اینکه
روی چه نوع حساب ،با چه سرمایه ای ،روی چه جفت ارزها
و چه تایم فریمی باید ران بشه ،توضیحاتی توسط صاحب اکسپرت
نوشته شده.
همچنین میتوان قبل از خرید اکسپرت ،با انتخاب گزینه Free Demo
از اون بک تست گرفت.
بعضی از صاحبان اکسپرت یا اندیکاتور ،جهت اجاره یکماهه
یا چند ماهه هم محصول خودشون رو قرار دادن که میشه در صورت
نیاز ،ابتدا محصول مورد نظر رو اجاره کرد و در صورت رضایت،
اون رو خریداری کنیم.
به محض خریداری اکسپرت یا اندیکاتور ،اون اکسپرت یا اندیکاتور
بصورت ا توماتیک روی حساب ما نصب میشه و به اکسپرت ها یا
اندیکاتورهای متاتریدر ما اضافه میشه که از ستون سمت چپ
متاتریدر ،قابل استفاده هست.
اکسپرت یا اندیکاتور خریداری شده رو نمیشه برای فرد دیگه ای
فرستاد و اگر بفرستید ،کار نمیکنه تا قانون کپی رایت رعایت بشه و
جلوی سوء استفاده گرفته بشه.
از طرفی هر اندیکاتور و اکسپرت ،دارای چندین کد فعالسازی هست
که در صفحه خرید اون ،در ستون سمت چپ به اسم Avtivations
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نوشته شده که نشون میده روی چندین کامپیوتر یا  VPSقابل نصب
هست .معموالً هر محصول  5یا  10کد فعالسازی داره.
بعد از خرید ،در صورتیکه یوزرنیم و پسورد سایت  MQL5خودتون
رو برای فرد دیگه ای ارسال کنین ،اون فرد میتونه با وارد شدن به
اکانت شما ،اکسپرت یا اندیکاتوری که شما خریداری کردین رو روی
کامپیوتر یا  VPSخودش اجرا کنه که باعث میشه یک کد دیگه از
محصول شما استفاده بشه.
برای اطالع از اینکه چه تعداد دیگه از کدهای فعالسازی محصول شما
باقی مونده ،در سایت  MQL5وارد قسمت پروفایل خودتون بشین
و از ستون سمت چپ سایت ،روی گزینه  Purchasesکلیک کنین.
در این قسمت کلیه محصوالتی که از سایت خریداری کرده باشین
به همراه تعداد کدهای باقیمانده اونها نمایش داده میشه.
در صورتیکه محصولی رو اجاره کرده باشین ،تاریخ انقضای اون رو
در این قسمت نمایش میده.
در صورتیکه قصد دارین اکسپرتی رو خریداری کنین ،حتماً
در محیط  VPSاون بخرین که همونجا روی حسابتون نصب بشه.
چون اگه در محیط کامپیوتر خودتون بخرین ،یه کدش استفاده میشه و
بعدش که در محیط  VPSبخواین ازش استفاده کنین ،دوباره
یه کد دیگه از اون استفاده میشه.
با توجه به اینکه اکسپرت ها باید در محیط سرور فعال بشن ،پس بهتره
موقع خرید ،در محیط  VPSعملیات خرید رو انجام بدین.
موقع جستجو بین اکسپرت یا اندیکاتورها ،در صورتی که گزینه Paid
رو انتخاب کنیم ،محصوالتی که بیشترین تعداد فروش رو داشته اند،
به ترتیب ظاهر میشن و می تونیم پر فروش ترین محصول رو
به ترتیب از سمت چپ صفحه مشاهده کنیم( .طبق عکس صفحه بعد)
52

همچنین می تونیم با فیلتری که در ستون سمت چپ صفحه
قرار گرفته ،نوع اکسپرت دلخواه خودمون رو انتخاب کنیم
تا فقط همون نوع اکسپرت رو نمایش بده.
برای خریداری محصوالت باید با حساب وبمانی پرداخت کنیم
یا اینکه اکانت خودمون رو در سایت  MQL5شارژ کنیم و از طریق
اعتبار داخل سایت ،خرید رو انجام بدیم.
به محض انجام عملیات خرید ،نیازی نیست صبر کنیم تا کسی،
اکسپرت رو برامون ارسال کنه و بالفاصله اکسپرت روی حساب ما
نصب و قابل استفاده میشه ،که خیال ما رو راحت میکنه.
در سایت های فروش اکسپرت دیگه ،معموالً لینک حساب MQL5
وجود نداره و فقط تعدادی عکس هیستوری گذاشته شده
که اصالً قابل اطمینان و اعتماد نیست و بهتره اکسپرت یا
اندیکاتورهای خودتون رو از این سایت خوب و قابل اعتماد،
خریداری کنین.
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در پایان از همه دوستان عزیزی که وقت و انرژی خودشون رو
روی انجام معامالت گذاشتن و نتایج قابل قبولی دارند و میتونن به
بقیه سود برسونن ،خواهش میکنم نسبت به تبدیل حساب خودشون
به یک سیگنال در سایت محبوب و معتبر  MQL5.COMاقدام کنن و
با در اختیار گذاشتن لینک سیگنال خود ،ما رو مطلع کنن تا کسانی که
دسترسی خوبی به کامپیوتر و اینترنت ندارند یا بعلت وضعیت کاری
خود ،قادر به ترید دایمی نیستند و یا اینکه مهارت و تجربه کافی برای
کسب سود ندارن ،بتونن این عزیزان رو بعنوان ارائه دهنده سیگنال
خود ،انتخاب کرده و در نهایت سهم سود تریدرهای ایرانی رو از
بازار بزرگ فارکس ،بیشتر کنن.
چرا برای اشتراک سیگنال ها ،پول خودمون رو به تریدرهای
خارجی بدیم و به دوستان خوب وطنی خودمون نپردازیم؟
در ضمن دوستانی هم که روی حساب خودشون اکسپرت خوبی
دارند ،ولی نمیخوان اون اکسپرت رو بفروشن ،میتونن حساب
خودشون رو به یک  Signal Providerتبدیل کرده تا دیگران
بدون نیاز به اون اکسپرت روی حسابشون ،بتونن از نتایج اکسپرت
استفاده کنن.
با آرزوی موفقیت برای همه تریدرهای ایرانی.
امیدوارم بزودی هر کدوم از دوستان عالقمند و سخت کوش،
تبدیل به یک  Signal Providerخوب و پردرآمد بشن.
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