راهنمای نصب و فعال سازی اندیکاتورهای تولیدی شرکت فرازرایان جی
الف  -نصب اندیکاتور :
پس از خرید اندیکاتور از فروشگاه اینترنتی فرازرایان جی و دانلود فایل اندیکاتور جهت نصب اندیکاتور به روش زیر عمل کنید :
 .1فایل دانلود شده را از حالت فشرده خارج کنید  (.کلیک راست روی فایل و انتخاب گزینه )Extract Here
 .2در صورتی که نرم افزار متاتریدر شما نسخه  64بیتی است وارد فولدر  X64شوید  ،در غیر اینصورت وارد فولدر  X86شوید.
 .3کل فایلهای موجود در فولدر باز شده را در مسیر اندیکاتورهای متاتریدر کپی کنید( .برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید ):
 .3.1کل فایلهای موجود را انتخاب کرده و روی یکی از آنها کلیک راست کنید و گزینه  Copyرا انتخاب کنید.
 .3.2برنامه  )MofidTrader( MetaTrader5را باز کنید.
 .3.3در منوی  Fileروی گزینه  Open Data Folderکلیک کنید( .به جای این کار می توانید از کلیدهای ترکیبی Ctrl+Shift+D
استفاده کنید)
 .3.4در پنجره باز شده پوشه  MQL5را باز کنید.
 .3.5پوشه  Indicatorsرا باز کنید.
 .3.6روی فضای خالی پنجره راست کلیک کنید و گزینه  Pasteرا انتخاب کنید.

نصب اندیکاتور به پایان رسید.
پس از نصب اندیکاتور می توانید از مسیر زیر در نرم افزار  MetaTraderاندیکاتور را روی نمودار فعال کنید (کلیه اندیکاتورهای تولیدی
فرازرایان جی با کلمه  FARAZ-شروع می شوند) :

Insert  Indicators  Custom  FARAZ-XXXXXXX

ب  -فعال سازی اندیکاتور ( :تصاویر مربوط به مراحل فعال سازی اندیکاتور در فایل فشرده دریافتی موجود است)
پس از نصب و اجرای اندیکاتور برای بار اول نیاز به فعال سازی اندیکاتور دارید .برای این کار مراحل زیر را طی کنید :
 -1اطمینان حاصل کنید که اتصال اینترنت شما برقرار است و از فیلترشکن استفاده نمی کنید.
 -2اندیکاتور مربوطه را به نمودار اضافه کنید تا پنجره تنظیمات اندیکاتور نمایش داده شود(.انتخاب اندیکاتور از منوی )Insert
 -3در پنجره باز شده سربرگ  Dependenciesرا فعال کنید.
 -4تیک گزینه  Allow DLL Importsرا فعال کنید( .با این کار کلید  OKدر پنجره ظاهر می شود)
 -5سربرگ  Inputsرا فعال کنید.
 -6شماره سفارش خرید خود را در قسمت  OrderNumberوارد کنید.
 -7سایر تنظیمات دلخواه را انجام دهید و روی کلید  OKکلیک کنید.
 -8در صورت معتبر بودن شماره سفارش و فعال نبودن الیسنس روی سیستم دیگر  ،اندیکاتور با موفقیت اجرا می شود.
 نکته  :فعال سازی فقط یکبار و در اولین بار اجرای اندیکاتور مورد نیاز است  .پس از فعال سازی دیگر نیازی به تکرار عملیات در
هر بار اجرای اندیکاتور نیست.
 سواالت و درخواستهای خود را از طریق ایمیل  tavassoli.r@gmail.comارسال فرمائید و یا با شماره  09132042692تماس بگیرید.

