
 

 کارایی بخش پروفایل :--1

شما . هستش  در این جلسه میخوایم به یکی از بخش هایی که در متاتریدر وجود داره و افراد کمتر ازش با خبر هستند و استفاده میکنند که بخش پروفایل

اندیکاتور ها و درون این بخش میتوانید دستبه بندی های شخصی چارت خودتون رو ایجاد کنید و تمامی اطالعات و چارت های مد نظر را با تمامی 

خب یکی از تنظیماتشون در قالب یک پروفایل ایجاد کنید و هر وقت که خواستید اون دسته بندی رو با انتخاب یک گزینه بر روی متاتریدر مشاهده کنید 

نظم بدید  به راحتی به اون قسمتفواید این قسمت جلوگیری از شلوغی و به هم ریختگی در قسمت پایین متاتریدر که نماد ها نمایش داده میشوند هستش و 

 که برای انجامش چارت های مورد نظر خودتون رو ساخته و تنظیمات مورد نظر و اندیکاتور هارو اعمال کرده 

 مثالی برای ساخت دسته بندی :-2

که  رو در تایم فریم های مختلف قرار دادم حاال میخوایم این سه حالت رو ذخیره کنم برای خودم کافیه eurousdبرای مثال در تصویر من سه چارت از 

انتخاب میکنید و نام مورد نظر خودتون  … save profile asرو درون منوی باالی متا تریدر انتخاب کنم و بعدش هم گزینه  profileابتدا گزینه آیکون 

 رو انتخاب میکنید 
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 دسته بندی ها : اعمال نحوه-3

ن رو انتخاب میکنیدخودتو نظرمراجع میکنید و دسته بندی مورد  profileستید به همین قسمت او به همین حالتی هر موقع که خو

 

 

 البته بهتره برای درک بهترش به یودیو جلسه مربوطه مراجعه کنید چون بسیار کامل تر در آن توضیح داده شده است

با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا  

.دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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