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امکانات ربات دستیار معامله گر  

Telegram :@diba_trader



V1.5امکانات ربات دستیار معامله گر

:وروداستراتژی های 
 کاشت معامله براساس خطوط پیشنهادی و تنظیمات معامله گر در سه حالت متنوع
امکان کاشت معامالت دو بخشی و اعمال درصد مدیریت ریسک برای هر کدام به صورت مجزا
 نداردانجام اتوماتیک معامالتی که به دلیل فاصله کمتر از حدود چند پیپ امکان اوردر گذاری وجود
 باشدکنسل شدن خودکار سفارشاتی که بازار بدون فعال شدن به خط استاپ انها رسیده
محاسبه میانگین گام های حرکتی و استفاده در حد ضرر با توجه به فرمول اختصاصی هر تایم فریم

:مدیریت ریسک 
 ریسکمدیریت دهای خودکار حجم معامالت براساس استاندار تعیین
 تنظیم دلخواه دوره های مالی در محاسبات و خواندن خودکار موجودی حساب
استخراج ارزش پیپ هر نماد مستقیم از بازار های مالی
اعمال محاسبات روی نماد های جفت ارز و شاخص سهام های بورس داوجونز
 ریسکاعمال هزینه کمیسیون معامالت در محاسبات مدیریت امکان
 اجراشده معامالت قبل از نهایی محاسبه امکان مشاهده حجم

:آرشیو معامالت
 در حین ورود به معامله چارت امکان عکس از
امکان عکس از چارت در حین بستن با دکمه کلوز
:بک تست
 سرمایه و گرفتن با حفظ مدیریتکار بر روی گذشته نمودار ) استفاده از مدیریت ریسک در تمرین های آموزشی و بک تست گیری امکان

(گزارش عملکرد معامالت
:ستاپ های معامالتی

 تنظیمات متفاوت براساس میزان ریسک و ریوارد جدا گانه برای هر نوع ستاپ امکان
امکان درج نام ستاپ معامالتی  در قسمت کامنت سفارش جهت بررسی های بعدی
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نحوه نصب ربات  

Telegram :@diba_trader

بعد از راه اندازی مجددا -2
نرافزام اسم  ربات را از قسمت  
اکسپر ادوایز  انتخاب و روی 
چارت بیاندازید 

تیک خورده باشد-3

این دکمه فعال باشد-4

آدمک خندان نشان از فعال -5
سیر فایل ربات دستیار به این م-1بودن ربات دستیار هست

و داخل فلودر کپی کنید
…...\MQL\Expert\
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Telegram :@diba_trader

درصد ریسک 
محاسبه شده در 
معامله 

نتیجه محاسبه 
تعیین حجم که با 
جابجایی خطوط 
مجددا محاسبه 
میشود

دکمه های کنترل ودستوری به 
ربات دستیار جهت درج خطوط 

اولیه برای تنظیم سفارش  

خط حد سود معامله

خط ورود به معامله

خط حد ضرر معامله

ارسال دستور خرید یا فروش بعد
از تنظیم خطوط 

6الی 1و یا با زدن کلیدهای تنظیمات ستاپ های معامالت

S, Bیا با زدن کلید های

‘S’  ‘B’           ‘space’    ‘1’2’3’4’5’6’          

spaceیا با زدن کلید

Lot:

Risk:

Reward:
میزان ریسک به 
ریوارد 
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ربات تنظیمات 

Telegram :@diba_trader

بخش استراتژی های ورود

ن حجم بخش مدیریت ریسک و تعیی

بخش تنظیمات ظاهری 

امالتبخش آرشیوتصاویر مع

بخش بک تست گیری



اضافه کردن فاصله به سفارش 
(هردو/ حدضرر/ورود)

تنظیم خطوط پیشنهادی در استراتژی های ورد دستیار که برای جایگاهای اولیه 
(سه حالت دارد)حدورود ،حدسود، حد ضرر  معامله نیاز داریم 

آخرین دو فراکتال
،آخرین کندل 
آخرین سوینگ  

میزان عددی فاصله به سفارش 
پرد  اضافه نمودن فاصله به سفارش به میزان اس

اعمال فاصله روی حد ضرر 
اعمال فاصله روی نقطه ورود

(نقطه ورود/حدضرر)اعمال فاصله روی هر دو 
اعمال فاصله در خرید ها روی ورود در فروش ها روی حد ضرر
در هر دو خرید و فروش روی حد سود   
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)بخش استراتژی ورود(ربات تنظیمات 

Telegram :@diba_trader

به ازای هر ستاپ میتواند نوع ورود خود را تنظیم کنید 
S=Swing    C= Candle F=Fractal  

Swing/ Candle /Fractal  

امکان فعال یا غیرفعال کردن سفارش خودکار نزدیک به قیمت جاری بازار  
امکان فعال یا غیرفعال کردن لغو خودکار سفارشی که 
بدون فعال شدن ان بازار به قیمت حد ضرر رسیده 



انربوخواندهشماراموجودیدستیارخودکارباشدعددصفرایناگر
دلخواهعددمیتوانید.شدخواهندمحاسبههاحجماساس

.نماییدواردسرمایهمدیریتدورهرعایتبرایراموجودی

( بخش اول معامله)میزان درصد ریسک دلخواه برای هر ستاپ معامالتی 
جدا شوند/ اعداد تک رقمی وارد شود و با 

وداگرصفر باشه اوردر تک بخشی ارسال میشمیزان درصد ریسک دلخواه برای بخش دوم

اگر میخواهید با تغییرات خط استاپ الس یا خط ورود ،حد سود شما قفل شود به 
تما برای اپدیت ح. میزان ریوارد مشخص شده در ان ستاپ، این گزینه را فعال نمایید

روی خط استاپ یا ورود دوباره کلیک کنید تا خطوط مجددا بروز گردد
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)بخش مدیریت ریسک وسرمایه(ربات تنظیمات 

Telegram :@diba_trader

(چنددالر به ازای هر یک الت)اعمال هزینه کمیسیون معامالت در محاسبات تعیین حجم 

میزان ریوارد معامالتی وحد سود برای هرستاپ معامالتی 
اعداد با یک رقم اعشار وارد گردد 

بر محاسبه میانگین حرکت کندل
م اساس فرمول اختصاصی هر تای

رای ب)فریم و تنظیم خودکار حد ضرر 
(6الی 4ستاپ های 



زار متافعال کردن امکان بک تست با استفاده از بخش استراتژی تستر نرم اف
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)بخش آرشیو و بک تست(ربات تنظیمات 

Telegram :@diba_trader

فعال کردن عکس گرفتن خودکار از چارت در حین سفارش گذاری

فعال کردن عکس گرفتن خودکار از چارت در حین بستن معامالت با دکمه
کلوز روی چارت

در تمرین بک تست اگر قیمت به خط حد ضرر رسیده که سفارش فعال
نباشد معامله جهت راحتی کار خودکار بسته و کنسل میگردد
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)بخش تنظیمات ظاهری(ربات تنظیمات 

نمودارصفحهازوکنیدفعالرااینباشیدداشتهوجودایرادیاگر
diba_trader@تلگرامدررباتپشتیبانیبخشبهبفرستیدعکس

تنظیمات مربوط به اندازه دکمه ها طول و عرض

تنظیمات جایگاه دکمه ها در روی صفحه نمایش و فاصله بین انها

تنظیمات فونت و رنگ و اندازه

توجه داشته باشید بعد از اعمال تنظیمات روی دکمه ها میبایست ربات را مجددا دریک صفحه جدید لود نمایید

فاصله بین متن نمایش دهند میزان ریسک و حجم محاسبه شده

Telegram :@diba_trader

میگردداکپپارتازخودخودبهرباتگیریسفارشسرازبعدباشدفعالاگر

حفظ سوابق جایگاه ورود و حد سود و حد ضرر روی چارت

نمایش محدود رنگی خطوط با پارامتر های عددی و ارزش سود و ضرر



هایبه سایر ربات رو نسبت ربات دستیار ها ای حرفه چرا 
!می دهندترجیحموجود دربازار 

Telegram :@diba_trader

معامالتیجامعسیستمبرمنطبق
بهنزدیکمکانهایدراوردرگرفتنامکان

تگرفتواننمیعادیحالتدرکهقیمت
بازاردرنمادهردالرپیپارزشدقیقمحاسبه

هزینهاعمالهمراهبهمختلفهای
معاملههرریسکمحاسبهدربروکرکمیسیون

نظرمازمعامالتیهایستاپدلخواهتنظیم
ریواردبهریسکوورودهایاستراتژی

ریلاکانتحددرزندهگیریتستبک



Instagram &Telegram:  @diba_trader
Telegram Channel:  http://t.me/dibatrader

https://www.aparat.com/dibatrader
Email.: dibatrader7@gmail.com

...در معامالت تنها نباشید

http://t.me/dibatrader
https://www.aparat.com/dibatrader

