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 :شروع

 

 
 

Traderc BOIF ، 1پلتفرم آنالین پیشرفتهNDD  ه ویژگی های آن می توان به که از جملاست

 زیر می شود: یدی و اصلی این پلتفرم شامل مواردپسند بودن آن اشاره کرد. ویژگی های کلکاربر

 دریافت آنی نرخ های بین بانکی •

 انجام معامالت •

  3و معامالت در حال انتظار2باز معامالت موقعیت کنترل و مدیریت  •

                                            

 مراجعه کنید. این آدرسبه  NDDبرای اطالع یافتن از ویژگی های فناوری  1
2Opened Position   
3Pending Orders  

http://support.iranbourseonline.net/customer/en/portal/articles/2727338-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B9-ndd-%D9%81%DB%8C%D8%A8%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%BE-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F
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   4ایجاد گزارش شرح وضعیت •

 تکنیکال انجام تجزیه و تحلیل •

 :FIBO cTraderنصب 

الزمه نصب (مجازی) و یا حساب واقعی است.  5جهت شروع معامالت، نیاز به ایجاد یک حساب دمو

 است. )XPعامل های میکروسافت (حداقل و یکی از سیستم  Net4.نصب  cTraderپلتفرم 

 مراحل زیر را دنبال کنید: FIBO cTraderبرای نصب 

  دانلود کنید و سپس بر روی دکمه "  وب سایت فیبوگروپفایل راه اندازی پلتفرم را ازRun "

 کلیک کنید تا نرم افزار راه اندازی شود. 

 از دستورالعمل نمایش داده شده در مرحله نصب استفاده  ،جهت اتمام مراحل نصب پلتفرم

 .کنید

  نسخه  آخریندر طول مرحله نصب پلتفرم، در صورتی کهNet 4  در سیستم نصب نشده باشد

 مواجه خواهید شد. Net4آپدیت/ نصب با پیام 

  مرحله نصب، ممکن است سیستم نیاز به راه اندازی مجدد داشته باشد.جهت پایان 

  ،پلتفرم مرحله نصب بعد از راه اندازی مجددFIBO cTrader  خواهد رسیدبه اتمام . 

                                            
4 statement 
5Demo  

https://farsi.fibo-forex.org/products/platforms/ctrader/
https://farsi.fibo-forex.org/products/platforms/ctrader/
https://farsi.fibo-forex.org/products/platforms/ctrader/
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 :FIBO cTraderاندازی راه 
" در دسکتاپ FIBO CTrader" آیکونشما می توانید با کلیک بر روی پس از کامل شدن مرحله نصب 

 یا منو استارت، نرم افزار را راه اندازی کنید. 

 

 :معامالتیحساب ایجاد 
) و یا Demo Accountرا با باز کردن حساب مجازی ( پلتفرممعامله کردن در این در ابتدا بایستی 

تمام ویژگی های موجود در حساب واقعی ) تمرین کرد. حساب مجازی در واقع Live Accountواقعی (

بر را مهیا می کند. در حساب دمو می توان بدون هیچ واقعی جهت انجام معامله کار  محیطو  ددار  را

باز می شود و نیاز به  FIBO Groupولی حساب واقعی تنها توسط  ،سرمایه گذاری معامله را شروع کرد

دست آورد به  یسودخود   سرمایه گذاری دارد. الزم به ذکر است، در صورتی که کاربر در حساب دمو

 نمی تواند پول مجازی خود را برداشت کند.
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 حساب مجازی (دمو): افتتاح
 FIBOمی توان با کلیک بر گزینه " راحساب مجازی اهده می شود، شهمانطورکه در شکل زیر م

cTrader - Create Demo Account در  "ایجاد حساب"کلیک بر روی آیکون با " در منوی اصلی و یا

 کرد.  افتتاح 6نوار حساب 

 

 است: طالعات شخصی زیر جهت ایجاد حساب مجازی نیازا

 اسم کامل کاربر - 7اسم 

 (آدرس ایمیلی که اطالعات ورود به سیستم ارسال می شود) – 8ایمیل 

 کشور محل سکونت – 9کشور 

 موبایل و یا خط ثابت -  10شماره تلفن 

                                            

6Account bar   
7Name   
8Email  
9Country  

10Phone number  
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 این سپرده به صورت مجازی شودکه برای حساب مجازی استفاده می مقدار سپرده  -  11سپرده)

 .است و واقعی نیست)

 ارز پایه ای که در معامالت حساب مجازی استفاده خواهد شد – 12ارز 

 برای انجام معامله به آن نیاز دارید هاهرمی ک - 13اهرم 

 

" کلیک کنید، پس از کلیک Create Accountبر روی قسمت "زمانی که تمامی قسمت ها تکمیل شد 

 FIBOو به صفحه "ورود به  خواهد کرداطالعات شما را پردازش  FIBO cTrader ،این قسمت بر

cTrader به قبال " منتقل خواهید شد. در این قسمت از شما خواسته می شود که اطالعات ورودی که

" کلیک کنید تا به Sign Inپس از وارد کردن اطالعات، بر روی قسمت " ایمیل ارسال شده را وارد کنید.

  مجازی جدید ایجاد شده، وارد شوید.حساب 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

11deposit  
12currency  
13Leverage  
 
 

اطالعات مربوط به حساب کاربر مانند "شماره حساب 

کاربری" و "رمز عبور" به ایمیلی که در پروسه ایجاد 

 حساب وارد شده بود ارسال می شود.

 "Remember the Passwordبا انتخاب قسمت "

ماره حساب کاربری و ش FIBO cTrader نرم افزار

شما را در هر بار ورود به حساب، به یاد رمز ورود 

 خواهد داشت.

در صورتی که در پروسه ایجاد حساب مشکلی پیش 
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 ایجاد حساب واقعی:
حساب واقعی را نمی تواند همانند حساب مجازی در 

ایجاد کرد. جهت شروع انجام  FIBO cTraderپلتفرم 

بایستی شماره حساب و رمز  ،معامالت در حساب واقعی

. اگر در کردوارد ، FIBO Groupعبور ارائه شده توسط 

حساب مجازی ایجاد شده معامله می کنید، جهت ایجاد 

 FIBO بر روی " FIBO Groupحساب واقعی با 

cTrader -Open Live Account در منوی اصلی و یا "

 " در پنجره ایجاد حساب کلیک کنید.Live Accountر"ب

 

 :حذف حساب
 ،جهت حذف یک حساب از لیستذخیره شده از لیست حساب ها ممکن است.  معامالتیحذف حساب 

 حساب از لیست پاک خواهد شد.تایید،  کلیک کنید. در این صورت بعد از ×دکمه  بر روی

 

 

  :معامالتی ورود به حساب
حساب واقعی و یا مجازی الزم است شماره حساب و همچنین رمزعبور خود را وارد کنید و جهت ورود به 

 " کلیک کنید.Sign Inدر قسمت "
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خود در صورتی که قبال به حساب واقعی و یا مجازی 

وارد شدید می توانید شماره حساب خود را از نوار 

 لیست حساب ها انتخاب کنید.

 

 

 

 

 Remember "در صورتی که قبالً قسمت 

password " را کلیک کرده باشید، در دفعات

در . بعدی بر روی شماره حساب کلیک کنید

این صورت، سیستم به صورت اتوماتیک وارد 

 حساب کاربری خواهد شد
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 :14ارتباطاتتنظیمات مربوط به 
 

 Connection شما می توانید از قسمت "

Settings کسی را " تنظیمات مربوط به پرو

صورت دستی انجام دهید، به طوری که به 

سرور مورد نظر ایجاد شود. برای ارتباط با 

بایستی اطالعات  ک ارتباطبرقرار کردن ی

 زیر تکمیل شود:

 سرور پراکسی محلی IP: نام و یا 15سرور

 پراکسی محلی : پورت سرور16پورت

 : پروتکل پروکسی پشتیبانی شده17پروتکل

 : ورود به پروکسی محلی 18ورودشناسه 

 : پسورد پروکسی محلی19پسورد

 

 : FIBO CTraderبه روز رسانی 
راه  هر بارریزی شده است. به طوری که در  برنامه در پلتفرمFIBO cTrader آنالین به روز رسانی 

خودکار بررسی و نصب خواهد شد. فرآیند به روز  طوربههرگونه بروز رسانی جدید، اندازی پلتفرم، 

بروز رسانی های جدید در مجددا راه اندازی شد،  طول می کشد و زمانی که پلتفرم دقیقهرسانی چندین 

                                            

14 Connection Settings 
15Server  
16 port 
17Protocol  
18Login  
19Password  
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قبلی کاربر و شماره حساب ذخیره شده بعد از به  تنظیماتپلتفرم اجرا خواهند شد. الزم به ذکر است 

 روز رسانی تغییری نخواهد کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

  :20گرافیکی کاربر بطرا

 

                                            

20   Graphical User Interface 

 FIBO cTrader به روز به رسانی: نکته

همواره فعال است و کاربر نمی تواند آن 

 . راغیر فعال کند

در صورتی که اتصال با سرور برقرار 

نشود، فرآیند به روز رسانی شروع 

 . نخواهد شد
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 :عنوان پنجره

 
 نسخه ساخت است.و   (cTrader)نام برنامه)،  FIBOعنوان برنامه شامل نام کارگزاری (

 :منو اصلی

 
می توان در منوی اصلی اجرا شوند،  FIBO cTraderفرم توانند در پلت دستورات و عملکردهایی که می

 . منوی اصلی شامل موارد زیر است:پیدا کرد

cTrader ،راهنما21تنظیمات، ابزارها ، 
 :نوار ابزار

دسترسی «، »منوی تنظیمات نمودار«، »نوار مربوط به حساب«موجود است: چهار نوار ابزار در پلتفرم 

 ».نوار ابزار«و » سریع به لینک ها

 : 22 نوار مربوط به حساب
" در بین Sign in asشما می توانید به سادگی با استفاده از نوار لیست حساب ها و یا کلیک بر روی "

 جاجابهحساب های کاربری خود 

 شوید.

 

 :23یمات نمودارمنوی تنظ

 " 24نمودار ها شامل موارد زیر می شوند: قسمت"منوی تنظیمات" و "انجام معامله سریع

 

 

                                            

21 Preference 
22Account Bar  
23Chart Preferences Menu   
24QuickTrade  



 

 

14 

 
www.IranBourseOnline.net 

 :25دسترسی سریع به لینک ها
معامله سریع، تغییر صدای پلتفرم جدید، تغییر تنظیمات مربوط به دستورات  نوار ابزار شامل ایجاد

می پلتفرم و تغییر حالت تمام صفحه ای پنجره پلتفرم  بندیطرح، تغییر (خاموش و یا روشن کردن)

 شود.

 

 :26نوار ابزار

بر روی در شکل های هندسی متفاوت که است  27مطالعه خطوط (افقی و روند و...) شامل این ابزار 

این ابزارها  د.ناستفاده قرار می گیر مورد  تکنیکالتجزیه و تحلیل برای انجام قرار می گیرند و  نمودار

 و ستون فیبوناچی اصالحی و غیره می شود. خط روند خط های افقی، عمودی، شامل

 

 :28دیدبان بازار
دیدبان بازار" در دسترس است. با استفاده از"دیدبان در " ،برای معامله  زمشاهده و انتخاب جفت ار 

جفت ارز  یاتجزئ انجام داد. در دیدبان بازار می توانمعامله را  عملیات مربوط به انجام توان می "بازار

 ارزهای مورد نظر خود را به لیست اضافه کرد. جفت ها را مالحظه کرد و با باز کردن جدولی،

                                            

25Quick Links  
26Tool Bar  
27 Line studies 
28Market Watch  
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 :29دیدبان معامالت

 
دیدبان معامالت یک پنجره چند منظوره است که امکان دسترسی به ویژگی های مختلف را ایجاد می 

انجام معامالت  کنترل فعالیت های مربوط بهند. این پنجره اطالعات مورد نیاز کاربر را فراهم می کند و ک

 به صورت زیر قرار دارد:

 موقعیت های معامالتی: این قسمت برای چک کردن و اصالح موقعیت های باز معامالتی است. 

 ی: این قسمت برای چک کردن و اصالح موقعیت های معامالتدستورات Pending  استفاده می

 .شود

 معامالت: بررسی تاریخچه معامالتی و شرح وضعیت موجود 

                                            

29Trade Watch  
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 ارسال بازخورد مفید کاربرانبازخورد : 

 

 نوار وضعیت:

 
زمان سرور بر ست که در حال حاضر در جریان است. یانشان دهنده جلسه معامالت نوار وضعیت 

 محاسبه می شود. KB بر اساس)  بوده و ترافیک UTC،0+GMTاساس (

 :30ابزار هایی جهت دسترسی سریع

 

شامل کلیدهای اصلی و میانبر برای انجام دستورات مختلف با  FIBO cTradeاین قسمت در پلتفرم 

 .سرعت  باال است

 

 

 

 

 

 منوی اصلی:

 
 cTrader ابزارها انتخاب کاربر راهنما

                                            

30  Fast Navigation Tools 
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 راهنما نرم افزار

 cTraderدرباره 

 FIBOسایت 

Group 

 معامله سریع

 صداهای نرم افزار

 طرح بندی 

 تمام صفحه کردن پنجره

 حالت تک نمودار

 حالت چند نمودار

 مکان نما موس 

 31کانون هدف (+) 

 تصویر لحظه ای بازار 

 خط افقی

 خط عمودی 

 خط روند

 کانال، فیبوناچی 

 انتخاب رنگ ها

تصویر برداری از  

 نمودار

 جدید هادستور

 نمودار جدید

 سیستم ورود به

 ایجاد حساب دمو

 ایجاد حساب واقعی

 FIBOخروج از 

cTrader 

 

 

cTrader: 

 ):New Orderدستور جدید (

                                            

31Crosshair  
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ظاهر خواهد شد که از طریق  32پنجره مربوط به ایجاد دستور جدید New orderپس از کلیک بر روی 

 آن می توانید دستورات جدید، محدودیت و یا توقف معامله را انجام دهید. 

 ):New Chartنمودار جدید (

پس از انتخاب جفت ارز مورد نظر از لیست، می توانید نمودار مربوط به آن را باز کنید. همچنین شما 

 " نمودار مورد نظر را ایجاد کنید.Searchمی توانید با جستجو نام جفت ارز در قسمت "

 ):Sign Inورود به سیستم (

 و یا مجازی خود وارد شوید. از این قسمت می توانید به حساب واقعی

 ):Open Demo Accountایجاد حساب مجازی (

را تجربه کنید. در این نوع حساب، واقعی شما می توانید با ایجاد حساب دمو و یا مجازی فضای معامله 

 نیازی به واریز پول حقیقی نیست.

 ):Open Live Accountایجاد حساب واقعی (

 حساب واقعی خود را ایجاد کنید. FIBO Groupشما می توانید با مراجعه به سایت 

 

 ):Toolsابزارها (

 ):Single Chart Mode(نموداری حالت تک 

بازگشت به حالت تک نموداری به طوری که هریک از نماد های بازشده به صورت یک برگه نمایش داده 

 می شود.

 :Mouse Cursorمکان نما موس 

جا کنید و یا برای کشیدن اشکال مختلف انتخاب این گزینه شما می توانید موس را در نمودار جابهبا 

 استفاده کنید

                                            

32Create Order  
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 ):Crosshair(هدف  کانون

از این گزینه می توان برای نشان دادن دقیق یک محدوده زمانی و یا قیمتی استفاده کرد. همچنین 

ی آغازی از طهگیری تفاوت قیمتی، زمانی و پیپ از نقاندازه

که اندیکاتور در دیگر امکانات این گزینه است. درصورتی

ها توسط این گزینه قابل نمودار وجود داشته باشد مقدار آن

 نمایش خواهد بود.

 

 ):Market Snapshotای بازار (تصویر لحظه

توانید در هرجایی از نمودار کلیک با انتخاب این گزینه شما می

در آن نقطه نمایش داده شود. به طوری کنید تا قیمت بازار 

که زمان، تاریخ، قیمت، قیمت باز شدن بازار، قیمت بسته 

شدن، اوج قیمتی، کف قیمتی  و حجم معامالتی به راحتی 

قابل دسترس خواهد بود. در صورتی که اندیکاتور در نمودار 

ها توسط این گزینه قابل نمایش وجود داشته باشد مقدار آن

 خواهد بود.

 ): Vertical Lineخط عمودی (

ای در نمودار از خط عمودی می توان برای مشخص کردن دوره زمانی استفاده کرد. به طوری که نقطه

انتخاب شده و خط افقی در آن محدوده قرار می گیرد. بعد از تنظیم قرار گیری خط عمودی، امکان 

 جایی آن وجود دارد. جابه

 ):Horizontal Lineخط افقی (

خط افقی می توان برای نشان دادن حمایت و مقاومت بازار استفاده کرد. در حقیقت یک نقطه  از

 جایی بعد از قرارگیری خط وجود دارد.انتخاب می شود و خط عمودی در محل قرار می گیرد. امکان جابه

 ):Trend lineخط روند (

شود و سپس خط د در نظر گرفته میکند. دو نقطه برای خط رونخط روند برای درک روند بازار کمک می

توان خط روند را داشتن کلیک چپ و کشیدن آن به موقعیت موردنظر، میگیرد. با نگهدر نمودار قرار می

تنظیم کرد. زمانی که کلیک چپ ماوس رها شود خط روند در موقعیت مدنظر قرار خواهد گرفت. با 

 ر نمودار جا به جا کرد.کلیک بر هر دو سمت خط روند می توان خط روند را د
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 ):Equidistant Price Channelکانال قیمتی (

خطوط کانال باهم موازی هستند. برای قرار گرفتن کانال قیمتی در نمودار، بایستی دونقطه در نظر گرفته 

کانال را به  و در عین حالچپ کلیک کنید و آن را نگه دارید، روی آن شود. برای تغییر مکان کانال، 

ورد نظر  جا به جا کنید. بعد از رها کردن کلیک چپ ماوس، دو خط موازی کانال در نمودار قرار سمت م

خواهند گرفت. شما می توانید با کلیک بر هر قسمت کانال آن را به محل مورد نظر انتقال دهید. در 

نال کلیک اگر بر هر قسمت انتهایی خط کا  هنگام تغییر مکان هر دو خط باهم جا به جا خواهد شد.

کنید شما خواهید توانست کانال را نمودار جا به جا کنید. جهت تنظیم فاصله بین خطوط، بر وسط خط 

 باالیی کانال کلیک کنید و آن را طبق فاصله مورد نظر خود تنظیم کنید.

 ):Fibonacciفیبوناچی (

تقال فیبوناچی به محل برای رسم سطوح فیبوناچی اصالحی، یک نقطه باید در نظر گرفته شود. برای ان

مورد نظر خود، کلیک چپ کرده و آن را نگه دارید و آن را به محل مورد نظر خود انتقال دهید. برای 

تنظیم عرض، فیبوناچی را به طور عمودی بکشید و برای تنظیم ارتفاع فیبوناچی را به صورت افقی 

خط موقعیت فیبوناچی را تغییر دهید. د با کلیک بر هر یبکشید. بعد از تنظیم فیبوناچی شما می توان

 برای ویرایش عرض و ارتفاع بر نقاط مشخص شده شده کلیک کنید. 

 ):Colorsرنگ ها (

 با انتخاب رنگ مورد نظر خطوط قرار گرفته شده در نمودار به رنگ انتخاب شده خواهد بود.

 ):Chartshotتصویر برداری از نمودار (

بعد از کلیک بر این گزینه تصویر گرفته شده از نمودار در صفحه وب اختصاص داده شده آپلود خواهد 

ایجاد شده، می توان به راحتی عکس نمودار را در شبکه های مجازی به  URLشد و با استفاده از 

س بر روی اشتراک گذاشت و یا آن را ایمیل کرد. برای گرفتن عکس بر روی آیکون آن کلیک کنید و سپ

 نمودار اشاره کرده و مجدداً کلیک کنید. سپس عکس در پنجره جستجو نشان داده می شود.
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 ):Preferencesترجیحات کاربر (
 ) انجام معامله سریعQuickTrade:( 

کلیک، دو کلیک و غیر -شما می توانید از گزینه های تک

فعال کردم نمایش دستور در حالت انجام معامله سریع 

 .اده کنیداستف

 ):Soundsصداهای پلتفرم (

این قسمت موجب روشن و یا خاموش شدن تمامی جلوه 

 .های صوتی پلتفرم است

 )Layoutطرح بندی پلتفرم (

با یک طرح بندی می شود. تغییر پیشفرض، طرح نمودار معامالتی طرح بندی پلتفرم شامل سه حالت: 

 شود.نیز محقق می  F11طرح بندی با استفاده از دکمه 

 :)Full screenتمام صفحه کردن نمودار (

از این گزینه برای تغییر تمام صفحه کردن نمودار و یا صفحه معمولی استفاده می شود. با استفاده از 

 نیز تغییرات صفحه می تواند انجام پذیرد. F12دکمه 

 

 

 

 

 ):Helpراهنمای نرم افزار (

 )Help )F1 از استفاده راهنمای

جهت  cTraderاز مستندات به روز شده و مبتنی بر وب 

آموزش و دریافت راهنما در خصوص تنظیمات و تمامی 

 استفاده کنید. cTraderعملکردهای 
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 :cTraderدرباره 

و اطالعاتی در خصوص نسخه  FIBO" می توانید جزئیات مربوط به About cTraderشما در پنجره "

 ساخت پلتفرم دریافت کنید.

 : FIBO Groupرفتن به سایت 

 forex.org-https://farsi.fibo با کلیک بر این گزینه، جستجوگر ویندوز باز شده و صفحه اصلی 

 بارگذاری خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

  نوار ابزار :
 وجود دارد: cTraderنوار ابزار در پلتفرم  4

 )Account Barنوار حساب (

 
 )Chart Preferencesتنظیمات نمودار (

 
 )Quick Linksلینک هایی با دسترسی سریع (

 
 )Tool Barنوار ابزار (
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 ):Account Barنوار حساب (

. این نوار شامل لیست کشویی از حساب ها است معامالتیتغییر حساب نوار حساب یک راه آسان برای 

 و دکمه مربوط به حساب کار می شود:

 
 

 ):Account Buttonدکمه حساب (

 این گزینه فعال باشد پنجره باز شده شامل برگه های زیر خواهد بود:زمانی که 

 33ورود به سیستم،حساب مجازی، حساب واقعی، تنظیمات ارتباط

  در برگهSign In .شما می توانید به حساب مجازی و یا واقعی خود وارد شوید 

  با استفاده از برگهDemo Account مله کردن را در می توانید حساب مجازی ایجاد کنید و معا

 یک محیط واقعی تجربه کنید.

 ) در برگه مربوط به حساب واقعیlive Account با کلیک بر روی ایجاد حساب به سایت (

FIBO .منتقل خواهید شد 

  برگه "تنظیمات اتصال" امکان تنظیم دستی "تنظیمات پروکسی" را فراهم می کند. این ویژگی به

 کمک می کند.اتصال کاربر از شبکه های دیگر 

 

 

 

 

                                            

33 Connection Settings  
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 ):Accounts Dropdown List( معامالتیلیست حساب های 
 

 Accounts Dropdownبا استفاده از لیست "

Listحساب مورد نظر خود را از لیست  ید" می توان

د. زمانی که وارد حساب کاربری می شود یانتخاب کن

می  Remember Password با کلیک بر روی  

 فرم ثبت کرد، به طوری که:توان حساب را در پلت

اگر این گزینه فعال باشد شما به راحتی خواهید 

توانست حساب های خود را تغییر دهید و به طور 

 اتوماتیک وارد حساب خود شوید.

 اگر این گزینه فعال نباشد، پنجره ورود به حساب جهت وارد کردن رمز عبور ظاهر خواهد شد.

 :)Removing Accountsحذف یک حساب (
شما می توانید حساب ذخیره شده را از لیست خود 

حذف کنید. برای حذف یک حساب می توانید بر 

در کنار حساب مورد نظر، کلیک کنید.  ×روی دکمه 

پس از تایید کاربر حساب از لیست حذف خواهد 

شد. حذف حساب از لیست به معنی حذف کلی 

 حساب نیست. کاربر می تواند با وارد کردن اطالعات

 ورودی مجددا وارد حساب خود شود.
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 ):Chart Preferences Menuمنوی تنظیمات نمودار (

 
 

 منوی تنظیمات شامل موارد زیر است:

 ) منوی ترجیحات کاربرPreferences Menu( 

 ) معامله سریعQuickTrade( 

 این منو گزینه های زیر را در بردارد:

 ) بزرگ نمایی و کوچک نماییZoom In – Zoom Out:( 

 

سطح  6این قسمت برای بزرگنمایی و یا کوچک نمایی در جدول استفاده می شود. 

بزرگنمایی در پلتفرم وجود دارد. این کار را می توان با راست کلیک کردن در 

 نمودار نیز انجام داد.

 

 

 ):Template( قالب
 

شما در این قسمت می توانید پیکربندی نمودار خود را ذخیره 

نید. این کار با راست کلیک کردن در نمودار نیز و بارگذاری ک

 انجام می شود.
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 ):Time Frameدوره زمانی (
) 1Mماهه ( 1  ) تا1mدقیقه ( 1دوره زمانی مختلف که از  14شما می توانید از 

 طبقه بندی می شود، دوره زمانی مورد نظر خود را استفاده کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 ):Chart Type( نمودارنوع 
ن قسمت می توانید نوع نمودار را تعیین کنید. سه نمودار موجود به در ای

صورت: خطی، شمعی و میله ای قرار دارد. این کار را می توان با راست 

 کلیک کردن نیز انجام داد.

 

 

 دکمه انجام معامله سریع و انتخاب حجم معامالتی:
(QuickTrade Buttons and Volume Selector) 

 

توانید از نمودار حجم شما مستقیما می 

 Volumeتی خود را از بخش "معامال

Selector" مشخص کنید و از بخش "Quick 

Trade .دستور معامالتی خود را ثبت کنید "
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 این کار را می توان با راست کلیک کردن در دیدبان بازار نیز انجام داد.

 ):Chart Viewing Optionsمشاهده تنظیمات نمودار (
ز این دکمه می توانید پارامتر هایی را در نمودار مخفی با استفاده ا

کنید. شما می توانید نمایش و یا عدم نمایش پارامتر های زیر را 

 تعیین کنید.

 ) موقعیت های معامالتیPositions( 

 ) دستوراتOrders( 

 ) شبکه بندی نمودارGrid( 

 ) قیمت خرید و یا فروشBid/Ask Price Line( 

  کلیک کردن در جدول نیز انجام این کار را می توان با راست

 داد

 

 

 ):Insert Indicatorقرار دادن اندیکاتور (
شما می توانید با استفاده از این قسمت اندیکارتور را در جدول خود قرار دهید. انواع مختلفی از 

 اندیکاتور ها در پلتفرم موجود است مانند:

 ) روندیTrend( 

  اوسیالتور)Oscillators( 

 ) حجمیVolatility( 

 و یا دیگر اندیکاتورها 

 این کار را می توان با راست کلیک کردن نیز انجام داد.
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 تنظیمات رنگ:
شما می توانید رنگ های نمودار را با استفاده از این منو 

 تغییر دهید.

 

: رنگ پس زمینه نمودار تغییر Background)پس زمینه (

 می یابد

):رنگ محور زمانی و محور Foreground( پیش زمینه

 قیمتی نمودار را تغییر می دهد.

 ): تغییر رنگ خطوط شبکه ای نمودارGridمشبک (

 

 

کاربر می تواند لیستی از تمامی اندیکاتور ها و اشیائی که 

بر نمودار اعمال شده بودند، را مشاهده کند، همچنین می 

 از را اندیکاتوری یا و شی هر ×تواند با کلیک بر روی 

لیست حذف کند. همین کار را می توان با راست کلیک 

کردن بر نمودار انجام داد. به طوری که با کلیک بر روی 

" ظاهر Modify Indicatorنام اندیکاتور، صفحه "

 خواهد شد و در این صورت اصالحات می تواند انجام پذیرد. 

  دسترسی سریع به لینک های مهم:
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 زیراست پلتفرم قرار دارد و منو شامل گزینه های " در گوشه باالیی سمت ر Quick Links" نوار منو

 است:

، طرح های پلتفرم، انتخاب حالت انجام معامله سریع، روشن و یا خاموش کردن صدادستور معامله

 پنجرهتمام صفحه کردن ، بندی پلتفرم

 :)Create New Order( معامالتی جدید دستورایجاد 

محدود کردن ، 34توانید عملیاتی مانند دستورات بازارک بر این گزینه پنجره ای باز خواهد شد که ببا کلی 

 را انجام دهید.36توقف معامله و یا 35معامله

 

 :)Set QuickTrade Mode( سریع معاملهی به تنظیم حالت معامالت

 غیرفعال"کلیک" و  دو باربا کلیک"، "بار  یکبا "معامله سریع وجود دارد:  در واقع سه روش برای حالت

پس از قرار گرفتن نشانگر ماوس بر دکمه خرید و فروش، حالت  ).هادستور(صفحه مربوط به  "کردن

 معامله سریع نمایان خواهد شد.

 :)Single-Click Mode(کلیک –تک  حالت

خود را  دستورا "فروش" کلیک بر روی دستور "خرید" و ی بار یکمعامله سریع، با  کلیک -در حالت تک 

از به طئر مستقیم دیدبان بازار" و یا ، که این امر می تواند از طریق "کنیدمی در بازار به کارگزاری ارسال 

معامله باز را  ،" closeبر گزینه " نمودار مربوطه انجام شود. شما همچنان می توانید با یک کلیکطریق 

 ببندید. 

  :)Double-Click Mode( و یا دابل کلیک کلیک –دو  حالت

خود را  هادستورکلیک بر روی دستور "خرید" و یا "فروش"  دو بارک معامله سریع، با کلی -در حالت دو 

نمودار طریق دیدبان بازار" و یا از ، که این امر می تواند از طریق "در بازار به کارگزاری ارسال کنید

" ، معامله باز را closeبر گزینه " (دابل کلیک) کلیکو دمربوطه انجام شود. شما همچنان می توانید با 

 . ببندید

                                            

34 Market Order 
35 Limit Order 
36  Stop Order 
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 :)Disabled Mode( سازی غیرفعال تحال

دو امله سریع، بر معکلیک کردن تک بار  هرباشد، با  غیرفعالدر صورتی که حالت انجام معامله سریع 

ظاهر خواهد شد. در صورتی در دیدبان بازار و یا نمودار  38و نمایش دستور37دستور جدیدجاد گزینه ای

  شد. ظاهر خواهد 40" کلیک کنید "تغییر نمایش39که بر روی دکمه بستن در "دیدبان معامالت

 ):Sounds On/Offهای پلتفرم ( روشن/خاموش کردن صدا

  می شود.قسمت موجب روشن و یا خاموش شدن تمامی جلوه های صوتی پلتفرم این 

 

 ):Layouts(  پلتفرمصفحه تلف طرح های مخ

طرح مورد نظر خود را انتخاب کنند. طرح بندی  ،کاربران می توانند از سه طرح بندی موجود در پلتفرم

  :حالت 3 ها به

 پیش فرض

 معامالتی طرح نمودار  

 F11و یا فشار کلید  FIBO cTraderدر  "تغییر طرح بندی"طرح بندی نمودارهایی که تنها با کلیک بر 

 تغییر می یابند. 

 

 

                                            

37 Create Order 
38   Order Screen 
39 Trade watch 
40   Modify Screen 
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  :41تمام صفحه کردن نمودار

از این گزینه برای تغییر تمام صفحه کردن نمودار و یا صفحه معمولی استفاده می شود. با استفاده از 

 نیز تغییرات صفحه می تواند انجام پذیرد. F12دکمه 

 

  نوار ابزار:

 
مورد نظر کاربر منتقل شود. " می تواند به مکان Tool Bar" نوار ابزاربرخالف نوار ابزار های دیگر، 

"Tool Bar تک نمودار، مکان نما موس، حالت حالت نمودار چندگانه،  زیر می شود: گزینه 12" شامل

تصویر لحظه ای بازار، خط افقی، خط عمودی، خط روند، کانال، فیبوناچی، انتخاب  ،42کانون هدف (+) 

  رنگ ها، و تصویر برداری از نمودار

 ):Multiple Chart Modeه (حالت نمودار چندگان

 در یک صفحه نشان دادن چندین نمودار به حالت شبکه ای

 ):Single Chart Modeحالت تک نموداری (

نمایش داده  یک برگهبازگشت به حالت تک نموداری به طوری که هریک از نماد های بازشده به صورت 

 می شود.

 :Mouse Cursorمکان نما موس 

کنید و یا برای کشیدن اشکال مختلف جا جابهبا انتخاب این گزینه شما می توانید موس را در نمودار 

 استفاده کنید

 :)Crosshairکانون هدف (

برای نشان دادن دقیق یک محدوده زمانی و یا قیمتی استفاده کرد. همچنین ز این گزینه می توان ا

 کهدرصورتیآغازی از دیگر امکانات این گزینه است.  ینقطهتفاوت قیمتی، زمانی و پیپ از  گیریاندازه

 توسط این گزینه قابل نمایش خواهد بود. هاآناندیکاتور در نمودار وجود داشته باشد مقدار 

                                            

41Full Screen  
42Crosshair  
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 ):Market Snapshotبازار ( ایلحظهتصویر 

نمایش در آن نقطه  قیمت بازار تانمودار کلیک کنید  ی ازدر هرجای توانیدمیبا انتخاب این گزینه شما 

به طوری که زمان، تاریخ، قیمت، قیمت باز شدن بازار، قیمت بسته شدن، اوج قیمتی، کف  .داده شود

و حجم معامالتی به راحتی قابل دسترس خواهد بود. در صورتی که اندیکاتور در نمودار وجود   قیمتی

 توسط این گزینه قابل نمایش خواهد بود. هاآنداشته باشد مقدار 

 ): Vertical Line( عمودیخط 

نمودار در  اینقطهاز خط عمودی می توان برای مشخص کردن دوره زمانی استفاده کرد. به طوری که 

امکان  عمودی، گیرد. بعد از تنظیم قرار گیری خط ن محدوده قرار میانتخاب شده و خط افقی در آ

 آن وجود دارد.  جاییجابه

 ):Horizontal Lineخط افقی (

یک نقطه از خط افقی می توان برای نشان دادن حمایت و مقاومت بازار استفاده کرد. در حقیقت 

 خط وجود دارد. قرارگیریبعد از  جاییجابهانتخاب می شود و خط عمودی در محل قرار می گیرد. امکان 

 ):Trend lineخط روند (

و سپس خط  شودمیوند در نظر گرفته . دو نقطه برای خط ر کندمیخط روند برای درک روند بازار کمک 

خط روند را  توانمی ،موردنظرکلیک چپ و کشیدن آن به موقعیت  داشتننگه. با گیردمیدر نمودار قرار 

قرار خواهد گرفت. با  مدنظرتنظیم کرد. زمانی که کلیک چپ ماوس رها شود خط روند در موقعیت 

 کرد. جا در نمودار جا به ی توان خط روند راکلیک بر هر دو سمت خط روند م

 :)Equidistant Price Channel(کانال قیمتی 

در نظر گرفته  دونقطهبایستی  ،در نمودار کانال قیمتی ند. برای قرار گرفتنخطوط کانال باهم موازی هست

کلیک کنید و آن را نگه دارید، در حالی که کانال را به سمت مورد  چپ شود. برای تغییر مکان کانال،

از رها کردن کلیک چپ ماوس، دو خط موازی کانال در نمودار قرار خواهند  به جا می کنید. بعد جا نظر 

محل مورد نظر انتقال دهید. در هنگام به گرفت. شما می توانید با کلیک بر هر قسمت کانال آن را 

اگر بر هر قسمت انتهایی خط کانال کلیک کنید شما   به جا خواهد شد. ر دو خط باهم جاتغییر مکان ه

طوط، بر وسط خط باالیی کنید. جهت تنظیم فاصله بین خ به جا کانال را نمودار جاخواهید توانست 

 طبق فاصله مورد نظر خود تنظیم کنید.را ک کنید و آن کانال کلی
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 :)Fibonacci( فیبوناچی

فیبوناچی اصالحی، یک نقطه باید در نظر گرفته شود. برای انتقال فیبوناچی به محل سطوح  برای رسم

. برای و آن را به محل مورد نظر خود انتقال دهید کرده و آن را نگه داریدچپ مورد نظر خود، کلیک 

فقی تنظیم عرض، فیبوناچی را به طور عمودی بکشید و برای تنظیم ارتفاع فیبوناچی را به صورت ا

با کلیک بر هر خط موقعیت فیبوناچی را تغییر دهید. برای  تواندشما می  فیبوناچیبکشید. بعد از تنظیم 

 شده کلیک کنید.  مشخص شدهویرایش عرض و ارتفاع بر نقاط 

 :)Colors( رنگ ها

 ار به رنگ انتخاب شده خواهد بود.با انتخاب رنگ مورد نظر خطوط قرار گرفته شده در نمود

 :)Chartshot( برداری از نمودار تصویر

بر این گزینه تصویر گرفته شده از نمودار در صفحه وب اختصاص داده شده آپلود خواهد  از کلیکبعد 

به در شبکه های مجازی نمودار را می توان به راحتی عکس ایجاد شده،  URL با استفاده از شد و

س بر روی آیکون آن کلیک کنید و سپس بر روی ل کرد.  برای گرفتن عکو یا آن را ایمی اشتراک گذاشت

ً نمودار اشاره کرده و   کلیک کنید. سپس عکس در پنجره جستجو نشان داده می شود. مجددا
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 : 43نوار وضعیت
 

 می دهد: موارد زیر را نشان FIBO cTraderنوار وضعیت قرار گرفته در پانویس نمودار 

 »KB حسب حجم برمقدار «، »زمان سرور«، »جلسه معامالتی«

 :وضعیت اتصال به اینترنت

 .این گزینه نشان دهنده وضعیت اتصال پلتفرم به اینترنت است

 
 جلسه معامالتی:

ً مالتی است که در حال حاضر برقرار است (ااین قسمت نشان دهنده جلسه مع لندن، فرانکفورت،  مثال

  سنگاپور و غیره).

 زمان سرور:

 )GMT + 0یا  UTCنشان می دهد ( این گزینه زمان فعلی سرور را

 ترافیک حجمی:

 نشان می دهد. KBاین قسمت مقدار حجم ورودی و خروجی را بر اساس 

  دیدبان بازار:
معامله را در دیدبان بازار مشاهده کنید. با استفاده از  برایشما می توانید تمام جفت ارزهای موجود 

جفت ارزها را  در موردرا انجام دهید، جزئیات اطالعات دیدبان بازار می توان عملیات مربوط به معامله 

                                            

43Status Bar  
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باز کنید. دو  هاآنرا به لیست مورد عالقه خود اضافه کنید و نمودار جدید برای  هاآن مشاهده کنید،

 در دیدبان بازار وجود دارد.  45کاربر محبوب نمادهایو  44برگه نمادها

 :(جفت ارز ها) نماد ها برگه
جفت ارز  500بیشتر از  FIBO cTraderپلتفرم 

 مختلف را پوشش می دهد. 

 یک نماد: از بررسی اطالعات بیشتر

و بدست آوردن  جهت توسعه یک نماد معامالتی

به سادگی بر روی نماد مورد نظر  اطالعات بیشتر،

اطالعات  تا ،کنیدنمادها کلیک  برگهخود در 

با کلیک کردن و کشیدن بیشتری نمایش داده شود. 

از اطالعات بیشتری  ،به سمت پایین Level2پنجره 

 داده می شود.نشان  جفت ارز

 

  

                                            

44 Symbols 
45 Favorites 
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 اضافه کردن یک نماد به لیست مورد عالقه کاربر:

محبوب یک نماد را بر لیست نمادهای با کلیک بر روی آیکون ستاره در پنجره جفت ارز، شما می توانید 

 اضافه و یا حذف کنید.  خود

 د:اطالعات در خصوص یک نما

نشان  را ظاهر خواهد شد که اطالعات جزئی در خصوص یک نمادای پنجره گزینه،  با کلیک بر روی این

 را می توان با راست کلیک کردن در پنجره نیز انجام داد.  این کارخواهد داد. 

 :)New Chartایجاد نمودار جدید (

راست  با باز خواهد شد. همچنینجفت ارز مورد نظر ، نمودار این گزینه کلیک می کنید زمانی که بر

 می توان نمودار مربوطه را ایجاد کرد. کلیک کردن در یک جفت ارز نیز 

 :) New orderجدید ( دستور

ً جفت ارز هایی که لیستی از " با دستورات"نمایش  برگهزمانی که این گزینه کلیک شود،  انتخاب  قبال

معامالتی خود را انجام دهید. این کار با راست  توردسشده، ظاهر خواهد شد که می توانید از این لیست 

 کلیک کردن نیز می تواند انجام شود.

 ):Daily High and Daily Low( اوج قیمتی و کف قیمتی روزانه

 .ساعت گذشته نشان می دهد 24این دو بخش پایین ترین و باالترین قیمت جفت ارز را در طی 

 ):Volume selectorانتخاب حجم معامالتی (

جهت انتخاب حجم معامالتی باز می شود. همچنین شما  ،در این قسمت یک لیست با مقادیر صعودی

 می توانید مقدار حجم مورد نظر را نیز در این قسمت وارد کنید.

 ):Limit Orderدستورات (محدود کردن 

خرید و یا  دستورمحدود کردن "، volume sectorپس از انتخاب حجم معامالتی مورد نظر از بخش "

انجام داد. پس از انجام آن، محدود شدن  "Buy/Sell Limit Orderاز لیست " فروش را می توان

  مورد نظر در دیدبان معامالت نشان داده می شود. دستور
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 :کلیک راست 

نمادها شامل دسترسی در برگه  Right- clickگزینه 

یک  باز کردن بدون  .یژگی های یک نماد می شودو به سریع

 می توانید:برگه 

  جدید ایجاد کنید دستوریک 

 یک نمودار جدید باز کنید 

 به اطالعات نماد دسترسی پیدا کنید 

 نماد را از لیست مورد عالقه خود حذف کنید 

 :جستجو

مورد نظر نام جفت ارز  Searchدر قسمت 

با جستجو کنید. برای مثال، جستجو  راخود 

تمامی نمادها  ،EURUSDجفت ارزی مانند 

 منطبق با آن ظاهر خواهد شد. 
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 لیست مورد عالقه کاربر:

خود تغییر محبوب نماد های لیست  شما می توانید به راحتی

 لیست خود اضافه کنید. مورد دلخواه نماد به  به اندازه و دهید

 

 

 

 

 :کاربر محبوبیک نماد از لیست  حذف

بر ، به سادگی 46محبوب لیستبرای حذف یک جفت ارز از 

 دیدبان بازار در پنجره جفت ارز و یا در آیکون ستاره روی

 .کلیک کنید

می توان یک  ک کردن در نماد مورد نظر نیز راست کلیبا 

 جفت ارز را از لیست خود حذف کرد.

 

 دیدبان معامالت
بان بازار را ، یک پنجره چندمنظوره است که امکان دسترسی به ویژگی های مختلف دیددیدبان معامالتی

، دستوراتکنترل فعالیت های معامالتی چون: موقعیت های معامالتی،  امکانفراهم می کند. این پنجره 

 را فراهم می کند. انجام معامالت

 

                                            

46 Favorite  
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 :47موقعیت های معامالت

در این برگه، می توان تمامی موقعیت های باز معامالتی را مشاهده و مدیریت کرد. همچنین، سود و 

 زیان تحقق نیافته در معامالت باز را مشاهده کرد. 

 :48انجام معامالت

 موجود است از لیستحذف شده  دستوراتتاریخچه مربوط به تمامی موقعیت های مالی بسته شده و 

 : 49یمعامالت دستورات

   Order Pending" در معامالت Stop order" و "Limit order"بررسی و ویرایش

 :50بازخورد مشتریان

 و شکایات خود می کنیم. هاپیشنهادما به شدت مشتریان  را تشویق به ارائه نظرات، 

 

 ) :Positionsموقعیت های معامالتی (

 
فعال است. اطالعات در موقعیت های معامالتی ها شامل اطالعات مربوط به تمامی  Positionبرگه 

در خصوص معامالت باز را نشان می دهد، که شامل نتایج مالی و تنظیمات انجام شده قسمت زیرین،  

 موارد زیر می شود:

Balance, Equity, Margin, Free Margin, Margin level, Total profit  

 

                                            

47 Positions  
48 Deals  
49Orders  
50Feedback  
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 :نشان داده شده است زیر معامله در جدول انجام عملیات مربوط به تمامی

ID  : یک شماره منحصر به فرد برای هر معامله استشماره عملیاتی معامله که 

Time  : معامله که به صورت دستورزمان دقیق DD/MM/YYYY  وHH:MM .نشان داده می شود 

Symbol : توسط کاربر معامله شده است.که این قسمت نشان دهنده نام جفت ارزی است 

Volume : میزان پول معامله شده 

Type  :که به صورت توسط کاربر، دو عملیات برای انجام معامله وجود دارد  نوع معامله انجام شده

 است. ‘Sell’, ‘Buy’های 

Entry انجام شد.که معامله  جفت ارز زمانی : قیمت 

T/p  :) قرار دادن حد سودTake Profit معامله ای مشخص ) در معامله، در صورتی که حد سود در

 ) نمایش داده می شود.-نباشد، حد سود به صورت (

S/L  :) قرار دادن حد ضررStop Loss در معامله، در صورتی که حد ضرر در معامله ای مشخص (

 ) نمایش داده می شود.-نباشد، حد ضرر به صورت (

Swap  نرخ شبانه معامله (: میزانSwap.در این قسمت نشان داده می شود ( 

ommissionCبر دریافت می شود ر : کمیسیونی که توسط شرکت کارگزاری برای انجام عملیات تجاری کا

 قسمت نمایش داده می شود. در این

Pips :.سود و زیان معامله گر برحسب پیپ نشان داده می شود 

Base Currency Profit : دهنده این قسمت سود و زیان معامله را نشان می دهد. نتایج مثبت نشان

 سود معامله گر و نتایج منفی نشان دهنده ضرر خواهد بود.

Close :بستن معامله فعلی 
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 کلیک:-راست

موقعیت منوی راست کلیک زمانی باز خواهد شد که بر روی 

 نظر خود راست کلیک کنید:معامالتی مورد 

Close positionبستن موقعیت معامالتی : 

Modify position ،این برگه برای اضافه کردن حد ضرر :

و یا تمامی آن موقعیت معامالتی حد سود، بستن بخشی از 

 .ظاهر می شود

Create new order از این برگه می توان به انجام :

  " نشان داده خواهد شد.Create New Orderبرگه "معامله جدید پرداخت و با کلیک بر این قسمت 

Create statementاین قسمت شرحی از وضعیت کلی معامالت (معامالت بسته شده و  ک بر: با کلی

 معامالت فعال) ارائه می شود.

 :)Modify Position( اصالح موقعیت های معامالتی

زمانی که شما بتوانید حد ضرر و یا حد سود خود را تعیین کنید و یا تمام یا بخشی از معامالت خود را 

با راست کلیک کردن بر موقعیت های معامالتی " ظاهر خواهد شد. Modify Positionببندید برگه "

 نیز می توانید این کار را انجام دهید.

 

 

 

 :)Orders( دستورات

 
با توجه ارزش  دستورات است. تمامی Pending هادستورشامل اطالعاتی در خصوص دستورات برگه 

وجود در این قسمت وضعیت مالی و مدر پلتفرم ذخیره شوند. اطالعات  توانندمی شاناطالعاتی
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موارد زیر  رانشان می دهد. این اطالعات شامل Pending هادستورتنظیمات انجام شده در خصوص 

 :است

Balance, Equity, Margin, Free Margin, Margin Level, Total Profit.  

ID: شماره عملیاتی معامله که یک شماره منحصر به فرد برای هر معامله است 

Time  معامله که به صورت  دستور: زمان دقیقDD/MM/YYYY  وHH:MM .نشان داده می شود 

Symbol .این قسمت نشان دهنده نام جفت ارزی است که توسط کاربر معامله شده است : 

Volume میزان پول معامله شده : 

Type  هادستور: انواع مختلفی از Pending  .شامل موارد زیر می ات دستور نوع از این  4وجود دارد

 شود:

Sell Stop, Sell Limit, Buy Stop, Buy Limit. 

Entry .قیمت جفت ارز زمانی که معامله انجام شد : 

T/p  :) قرار دادن حد سودTake Profit در معامله، در صورتی که حد سود در معامله ای مشخص (

 ) نمایش داده می شود.-نباشد، حد سود به صورت (

S/L ) قرار دادن حد ضرر :Stop Loss در معامله، در صورتی که حد ضرر در معامله ای مشخص (

 ) نمایش داده می شود.-نباشد، حد ضرر به صورت (

Distance :تفاوت بین قیمت لحظه ای و قیمت مشخص شده در  Stop/Limit با مقیاس پیپ دستور 

Price قیمت لحظه ای : 

  

 



 

 

43 

 
www.IranBourseOnline.net 

 راست کلیک:

راست کلیک کنید، این منو ظاهر خواهد شد که شمال موارد زیر  Pending دستوراتبر روی  زمانی که 

 است:

Delete Order :حذف دستور از لیست 

Modify Order این برگه برای اضافه کردن حد ضرر، حد :

استفاده می شود. این کار با سود، تنظیم قیمت و تاریخ انقضا 

 راست کلیک کردن نیز انجام می شود.

Create new orderجدید  دستور : از این برگه می توان به

" Create New Orderپرداخت و با کلیک بر این قسمت برگه "

 نشان داده خواهد شد. 

Create statement با کلیک براین قسمت شرحی از وضعیت کلی معامالت (معامالت بسته شده و :

 معامالت فعال) ارائه می شود.

 

 ):Dealsانجام معامله (

 
اطالعاتی که در  است. دستوراتشامل اطالعاتی راجع به موقعیت های مالی بسته شده و  Dealبرگه 

‘and ’ Deposit’, ‘Realized P&Lزیر آمده نشان دهنده نتایج مالی و تنظیمات است که شامل

 ’Withdrawal‘ می شود. 
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 :شده است تمامی عملیات مربوط به انجام معامله در جدول زیر نشان داده

ID: شماره عملیاتی معامله که یک شماره منحصر به فرد برای هر معامله است 

Time  معامله که به صورت  دستور: زمان دقیقDD/MM/YYYY  وHH:MM .نشان داده می شود 

Symbol .این قسمت نشان دهنده نام جفت ارزی است که توسط کاربر معامله شده است : 

Volume میزان پول معامله شده : 

Type  ها دستور: انواع مختلفی ازPending  .ات شامل موارد زیر می دستور نوع از این  4وجود دارد

 شود:

Sell Stop, Sell Limit, Buy Stop, Buy Limit. 

Entry .قیمت جفت ارز زمانی که معامله انجام شد : 

T/p  :) قرار دادن حد سودTake Profit معامله، در صورتی که حد سود در معامله ای مشخص ) در

 ) نمایش داده می شود.-نباشد، حد سود به صورت (

S/L ) قرار دادن حد ضرر :Stop Loss در معامله، در صورتی که حد ضرر در معامله ای مشخص (

 ) نمایش داده می شود.-نباشد، حد ضرر به صورت (

Swap میزان هزینه مربوط به :swap  ن قسمت نمایش داده می شوددر ای 

Close price قیمت بسته شده برای هر معامله نشان داده می شود : 

Close time  :.این زمان به صورت   زمانی که هر موقعیت مالی بسته می شودDD/MM/YYYY 

HH:MM  نمایش داده می شود  

 P/L :.نتیجه مثبت بدین معنی است که تراکنش سودآور بوده است و منفی  سود و زیان معامله

 آن به معنای ضرر کاربر است. 

 

  ):Statementحساب کاربر (شرح وضعیت 

 
های انجام داده پیشین خود را در قالب  در این قسمت کاربران قادر هستند تا مشروحی از تراکنش

پس از کلیک، . نشان داده می شود te StatementCreaبا کلیک بر قسمت صفحه اینترنتی ببینند که 
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باز شده تمامی   قسمت" ذخیره شده، باز می شود. My Document"در که  Trader FIBOپوشه 

فایل مربوطه را باز کرده و مشروح  ،توانند با دابل کلیکگزارش ها در آن ذخیره شده اند کاربران می

نمایش داده توانند به وسیله راست کلیک خود را در مرورگر ببینند همچنین این مشروح می تراکنش های

 .شود

 ):Feedbackبازخورد کاربران (

 
که ما را به سمت جلو هل  هاستآنکاربران خود هستیم در واقع این نظرات ما پیوسته منتظر بازخورد 

ه خواست از کنیم که به ما اجازه می دهد یمی دهد. ما به صورت پیوسته نظرات ارزشمندی دریافت م

کاربران است که ما را  و نظراتدر نتیجه، این کمک  های کاربران در جهت ارتقاء پلتفرم استفاده کنیم.

 به سوی بهتر شدن سوق می دهد.

 

 ):Hot keysکلیدهای اصلی (

 

 سمت چپ که کل صفحه را به سمت اطالعات قدیمی تر می برد نمودار بهپیمایش سریع 

 پیمایش سریع نمودار به سمت راست که کل صفحه را به سمت اطالعات جدید می برد

 رفتن به قدیمی ترین اطالعات موجود •

 رفتن به قدیمی ترین نمودار روند •

 فلش چپ برای پیمایش به سمت چپ •

 فلش راست برای پیمایش به سمت راست •

 باال برای پیمایش به سمت چپفلش  •

 فلش پایین برای پیمایش به سمت راست •

 زوم به جلو •

 زوم به عقب •
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 پاک کردن قسمت مشخص شده •

 حالت نموداری •

 شمعیحالت نموداری  •

 حالت نموداری خطی •

 نشان دادن جدول بندی ها •

 نشان دادن عرضه •

 نشان دادن تقاضا •

 قسمت مربوط به مورد عالقه ها •

 جدید دستورقسمت مربوط به عالئم  •

 سهام کراس •

 پنجره اطالعات •

 بستن ترمینال •

 بستن همه پنجره ها •

 قسمت مربوط به کمک های نرم افزاری •

 تعویض حالت بین جدول بندی شده و طبقه بندی شده •

 ی شدهدستورتعویض بین حالت پیش فرض و  •

 کلید مربوط به تمام صفحه کردن نرم افزار •

 

 

 کار با نمودار ها:

 

 :51نمودار Size-Smartفناوری 

طراحی شده است. تغییر اندازه  Size-Smartبا استفاده از تکنولوژی پیشرفته   cTrader FIBOرم پلتف

نمایش داده می شود. بیشترین مطابقت نتایج گرافیکی  مناسب بااندازه های نمودارهای این پلتفرم در 

رم به صورت خودکار آن را شناسایی نموده و نمودار ره نرم افزار تغییر می کنند پلتفاندازه پنجوقتی 

                                            

51Size Chart Technology-Smart  
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همواره نمودار کاربر باعث می شود  امر این ب در می آورد کهمربوطه را با توجه به آن به اندازه مناس

 .خود را در بهترین اندازه ممکن ببینید

 :تغییر حالت های نموداری

می توانید از دکمه های زیر  "چند نموداری"به  "حالت تک نموداریبرای تغییر نمودار از "

  .استفاده کنید

 
 .نموداریی سمت راست باالگوشه ی دکمه وسط در از طریق 

 
استفاده   F2رای دسترسی و تغییر حالت از گزینه در حالت چند نموداری و تک نموداری می توان ب 

 نمود

 :)Multi Charts( حالت چند نموداری

تکنولوژی  .کار کنید هاآن باشما قادر هستید تا چندین نمودار را باز کرده تا به صورت مجزا 

Smart Size  برای کار با نمودارها داشته باشید.شما را قادر می سازد تا بهترین حالت ممکن را 

 

  )Detached Charts( نمودارهای جدا شده

 

کاربرد  نیز حالتنشان داده شود. در این مجزا ت یک پنجره توانند جدا شده و به صور نمودار می هر

بایست اولین برای جدا کردن یک نمودار می .استنمودار حالت قبل از جدا شدن نمودار به صورت 

 .کلیک کنیدقسمت باال سمت راست نرم افزار، دکمه از سه دکمه موجود در 

  

 

" کلیک کنید و برای کوچک شدن یک نمودار بر Closeبرای پیوستن یک نمودار به پلتفرم، بر روی "

) قرار Taskbar" کلیک کنید که در این صورت نمودار جدا شده در نوار وظیفه (Minimizedقسمت "

 خواهد گرفت. 
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 ):Single Chart(نمودار تک 

و می شود نشان داده  تک نمودارتمامی نمودارهای باز شده در حالت  ،فرض صورت پیش به

 پلتفرم به صورت برگه ای قرار می گیرد. قسمت باالی در نمودار های دیگر باز شده 

 

 

 

 ):Templateقالب های نموداری (

 
این  ایجاد کنند.در قالب یک تمپلیت خاص  دلخواهکاربران قادرند تا نمودار های خود را به صورت 

 تمپلیت ها به صورت زیر قابل دسترسی هستند: 

 منوی مربوط به تنظیمات نمودار 

  کلیک راست بر روی نمودار 

  اطالعات ذخیره شده در تمپلیت 

 بزرگنمایی یا زوم 

 نوع نمودار 

 گزینه های مربوط به نمایش 

 اندیکاتورها 

 تنظیمات مربوط به اندیکاتور 

 رنگ ها و غیره 

 

همه تنظیمات مربوط به نمودار و طرح بندی 

پس از راه اندازی مجدد به صورت ذخیره 

این . غییر باقی خواهد ماندشده و بدون ت

تنظیمات شامل اندیکاتورها، نمودارها، 

زمانبندی، نوع نمودار، طرح بندی، قابلیت 
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 ):Saving Template( ذخیره سازی تمپلیت

 

 
نمودار کنونی را انتخاب نموده و نام دلخواه خود را انتخاب  ،تنظیماتو  Templateبرای ذخیره سازی 

 .کلیک کنید Save Template و بر روی گزینه کنید

 

 

 ):Loading templates( بارگذاری تمپلیت

ی توسط خاص که از پیش با نام  templateبایست بر رویذخیره شده می برای بارگذاری یک تمپلیت 

 .کلیک کرد ،ذخیره شده کاربر

 

 

 

 

 

 باز کردن نمودار
 :برای باز کردن یک نمودار ساده گزینه های متفاوتی وجود دارد

از لیست باز شده  کلیک نمایید و" ‘New Chart -cTrader  FIBO’"ی  در منوی اصلی بر روی گزینه 

 .جستجو کنید  searchدر قسمت نماد مورد نظر خود را  یا  نماد مورد نظر خود را انتخاب کنید و
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قابل دسترسی   avorites Fو یا حتی ymbols Sاز دیدبان بازار در قسمت  انتخاب جفت ارز مناسب

 است.

 

 

 لیست توان می ،قرار گرفته است پنجره قسمت باالیی  که در انتهای (+) با کلیک بر روی دکمه مثبت 

 .مشاهده کردجفت ارزها را 
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 :)Chart Management( مدیریت نمودار
 

 
 

 

 :نوع نمودار

و  53شمعی، نمودار 52ایوجود دارد : نمودار میله به صورت کلی سه نوع مختلف از نمودار 

 .54نمودار خطی

 کلیک کنیدتخاب و تغییر نوع نمودار بر روی  دکمه شما می توانید برای ان 

                                            

52Bar Chart  
53‘Candlesticks  
54Line Chart  
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 :اندیکاتورها
پلتفرم  ابزار نمودارها می توان منو مربوط به اندیکاتورها را باز کرد." در نوار Indicatorsبا کلیک بر "

cTrader FIBO  این اندیکاتورها  را پوشش می دهد کهپنج گروه متفاوت از اندیکاتورهای تکنیکال

و  58معامالتی حجم، 57تغییرات قیمت، 56سیالتورو ، ا55روند :شامل

مختلفی  هایقسمتهر گروه دارای  .اندیکاتور های دیگر می شود

 اندیکاتور تکنیکال را به ارمغان می آورد. ۰۶بوده که در مجموع 

 

ا از قسمت های مختلفی مشاهده شما می توانید منوی اندیکاتور ها ر 

  :یدنما

 با راست کلیک بر روی نمودار  •

                                            

55Trend  
56Oscillators  
57Volatility  
58Volumes  

 شمعینمودار به صورت 

 نشان داده شده

 

خط  کینمودار به صورت 

که قیمت های  شده دهیکش

ل  ا    ت ش 

  

نشان  لهیم نمودار به صورت

 داده شده
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  منوی تنظیمات نمودار •

 

 ویرایش اندیکاتورها:

 اعمال شده بپردازید: راندیکاتو شما می توانید از دو روش به ویرایش 

 ابل کلیک بر روی پنجره اندیکاتورد •

 " Objects"اندیکاتور در لیست  کلیک بر نام •

 

 : Mouseاستفاده از

 ) Mouseماوس (مدیریت نمودار با استفاده از 

  با کلیک و نگه داشتن دکمه چپ ماوس می توان نمودار را به

 برد.سمت چپ و راست 

  دکمه سمت چپ ماوس از قسمتبا کلیک بر روی "Line  

Studies  "را ویرایش نمود و بر روی توان خطوط می 59هااشیا

 به جا کرد قسمت های مختلف نمودار جا

 استفاده از توان با  فعال باشد می 60اگر حالت چند نموداری

 جا نمود.ه ب نمودار را جا)، Mouse Scroll( قرقره ماوس

  ،بر روی سطح  کلیک کردن راستبا در صورتی که مجاز باشد

صورت زیر  ی را بهدستورتوان می ، از محور قیمتی مناسب

 ایجاد کنیم:

  ”stop order”, “erlimit ord”, “market order" 

  گزینه "با کلیک راست بر روی نمودار و استفاده ازChart Preferences Menu  می توان به "

 تنظیمات نمودار دست یافت.

                                            

59 Objects 
60Multiple Chart  
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 ):Scrollbar( نوار مروری

 
کلیک بر با استفاده از این ویژگی می توان در طول نمودار پیمایش نمود که این حالت درست مانند 

"Cursor گزینه ی  اوس بر روی نمودار است.م استفاده از ویژگی کلیک چپ و جابجایی" در نوار ابزار و

 دیگر برای انجام عمل مشابه استفاده از نوار مروری ماوس است.

 

 :دکمه ایجاد فاصله

 
 

محور قیمتی عمودی را و فاصله بین انتهای نمودار  و جا شوده ب توانند توسط ماوس جااین دکمه می

 نشان دهد.

 

 معامله

 دستورات حالت های مختلف

  :قادر است تا دستور های معامالتی زیر را برای کاربر فراهم نماید  cTrader FIBOپلتفرم 

 Market Order 

 orderlimit  

 stop order 

 stop loss 
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 take profit 

 

 دستورات بازار:
 

موقعیت بر اساس باز کردن و بستن یک  دستورات بازار 

 . در صورتی که نرم افزار انجام می پذیردمعامالتی 

cTrader FIBO   یا بستن باز کردن و دستوری مبنی بر

با یک موقعیت معامالتی دریافت کند، دستورات بازار را 

 پارامترهای زیر می فرستد

 

 

limit order: 

"Limit orderآن خرید و فروش است که در  " دستوری

 . جفت ارز در یک قیمت خاص یا بهتر انجام می پذیرد

”Buy Limit Orderآن خرید و  دراست که  " دستوری

. یک قیمت خاص یا پایین تر انجام می پذیردفروش در 

"Sell Limit Order"  تنها در قیمتی خاص یا باالتر

 .انجام می پذیرد

 

 Buy limit : حالت

خرید  بر روی قادر است تا مکانیزمی را  cTraderم پلتفر 

ها اجرا نماید تا این خرید به صورت از پیش مشخص 

انجام  تر و یا پایین مناسب نرخ لحظه ایشده و در 

 .پذیرد
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 :ell limitSحالت 

را به صورت از پیش مشخص شده کاربر های فروش ،یقادر است تا با مکانیزمی خاص cTraderم پلتفر 

 نرخ لحظه ای مناسب و یا باالتر انجام پذیرد.و در 

 می تواند تعیین شود. Pending Orderحد ضرر و حد سود در هنگام وارد کردن 

 

 :Stop Orderحالت 

Stop order هنگام رسیدن نرخ لحظه است که  دستوری

خرید و یا فروش  دستورای به مقدار از پیش تعیین شده، 

فعال می شود. در واقع زمانی که قیمت به نرخ مورد نظر 

 " شروع به کار می کند. Stop Orderکاربر رسید "

 :Buy Stopحالت 

 .در نرخ خاصی از تقاضا انجام می پذیرد

 

 :Sell Stopحالت 

 .ه انجام می پذیرددر نرخ خاصی از عرض

 

 :Stop Loss/Take Profitحالت 

محافظت کاربر سرمایه  از تا اند طراحی شده دستوراتاین 

 سود برآید. و در راستای مدیریت  کنند
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 :)Create Ordersدستورات (ایجاد 

 
 Pendingیا "" Market Orderشما می توانید دستورات خود را جهت انجام معامله به دو حالت "

Order.انجام دهید " 

 راهنمای شکل:

 " New Orderدستورات در خصوص معامالت "انجام ، برای cTraderدر منوی اصلی  .1

 )Symbolsدستور جدید از طریق قسمت نمادها ( .2

 )Market Watchراست کلیک بر دیدبان بازار ( .3

 " Quick Linksنوار ابزار " .4

 راست کلیک بر روی نمودار .5

 )Trade Watchدیدبان معامالت ( کلیک بر رویراست  .6

 باش: Off" غیرفعال و یا Quick Linksدر صورتی که "

 دیدبان بازار در /sell buyهایدکمه .7

 بر روی نمودار buy sell  دکمه های .8
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  :rderOarket M حالت
  :از یکی از گزینه های زیر استفاده می کنیمبرای باز کردن یک موقعیت معامالتی بایستی 

  دکمه هایBuy/Sell 

 برگه Market order )بازار) هادستور 

 برگه Symbols (نمادها) 

 منوی تنظیمات نمودار 

  راست کلیک بر رویMarket watch 

  راست کلیک بر رویTrade watch 

 راست کلیک بر روی نمودار 

 " کلیک برcTrader - New Orderدر منوی اصلی " 

 نوار ابزار Quick Links 

 را باز می کنید می بایست موارد زیر را مشخص نمایید : معامالتیقتی که موقعیت و 

Symbol 

 موقعیت معامالتیانتخاب جفت ارز برای باز شدن 

Volume 

 انتخاب حجم معامله

Stop Loss & Take Profit 

کلیک بر روی  راست کلیک بر روی آن و یا  -موقعیت معامالتی با دابل کلیک بر روی 

 حد سود و یا حد ضرر را مشخص کرد. می توان میزان  آیکون
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 ):Modify positionsاصالح موقعیت معامالتی (

 
موقعیت یا بستن  تنظیم سطح جدید برای حد ضرر و حد سود وفعلی،  موقعیت معامالتیبرای اصالح 

باید از این منو استفاده نمایید که برای دسترسی به آن می توانید از راه های زیر استفاده کنید  معامالتی

: 

 

  61در دیدبان معامالت مناسب موقعیت معامالتیراست کلیک بر روی  

                                            

61Trade Watch  
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  در دیدبان معامالت مناسب موقعیت معامالتیدابل کلیک بر روی 

 دیدبان معامالت در مناسب در موقعیت معامالتی با کلیک بر روی آیکون 

  

 مقدار الزم را در فیلد مربوطه وارد نمایید.برای تغییر و یا ایجاد حد ضرر و حد سود، 

بعد  قفل خواهد شد. modifyفعلی انتخاب شوند دکمه قیمت اگر این مقادیر بسیار نزدیک به مقدار 

 در نوار ابزار دیدبان معامالت نشان داده می شود. هاآناز تنظیم سطوح حد ضرر و حد سود، مقدار 

 ):Position Closingبستن موقعیت معامالتی (

 
خواهد به صورت اتوماتیک بسته اگر به مقادیر حد ضرر و یا حد سود برسد معامالتی باز موقعیت یک 

 شد.

 نمود : نجام شود می بایست از روش های زیر اقداما 62دستی برای اینکه این کار به صورت

  بر روی گزینهClose  در منویTrade Watch  .کلیک شود 

 کردن بر روی موقعیت معامالتی گزینه کپس از راست کلیClose position .انتخاب شود 

  شما همچنین می توانید در قسمتModify  را به صورت کامل بسته و یا  موقعیت معامالتی

 قسمتی از آن را ببندید.

 

 :Pending Orderایجاد 
 چندین گزینه وجود دارد :  هاییدستوربرای ایجاد چنین 
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  پنجرهOrder  با کلیک بر را باز نموده کهcTrader — New Order   .قابل فراخوانی است 

  با استفاده از دکمهNew Order  در قسمتMarket watch 

  دستوربا کلیک راست در سطح مناسب قیمتی بر روی نمودار و انتخاب 

  دن تعیین کرlimit order برگه نماد ها از 

 

 

 را انتخاب نمایید : یکی از گزینه ها ) بایستیCreate order( دستورایجاد  در فیلد

• Type  به صورت دستور: نوع limit   و یاStop 

• Volume میزان حجم معامله : 

• Price : ایجاد شده دستورایجاد سطح قیمتی برای 

• Expiry  اتوماتیک حذف می  صورتتا زمان معین شروع نگردد به  دستور. اگر دستور: زمان انقضای

 شود.
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• Stop Loss/Take Profit : (حد ضرر و حد سود)  مدت دار  هادستوربرای محافظت از)Pending 

Orderاست ) تعیین میزان مناسبی از حد ضرر و حد سود ضروری 

 

 

 

 :Pending Orderاصالح 

 
 

 Pending راست کلیک و یا دابل کلیک بر روی گزینهمی توان از  Pending Orderبرای تعدیل 

Order  .استفاده کرد 

 

 :Pending Orderحذف 

 
 به روش های زیر می توانید عمل کنید: ، Pending Orderبرای حذف نمودن 
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و در نهایت ، Pending Orderو یا راست کلیک بر روی آیکون مربوطه  دستوردابل کلیک بر روی 

 " Deleteگزینه " کلیک بر
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