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درباره این کتاب
ییسـپرتها کااز نگارش این کتاب دادن دانش و ابزار الزم به خوانندگان آن براي خلـق  هدف

، انـدیکاتورها مـا همچنـین مـروري بـر نحـوه سـاخت       . باشـد مـی MQL5در زبان برنامه نویسی 
بـراي توسـعه سـریع    سـاختاري ایـن کتـاب   در طول مطالب . کنیممیهاکتابخانهو هااسکریپت

.ایجاد خواهیم کردسپرتهاکا
و توابعی را براي عملیات متداول هاکالس، MQL5گرایی زبان شیهايقابلیتبا استفاده از 

هـا کالسما همچنین . کنیممی، درست هاسفارشمعامالتی از قبیل باز کردن، بستن و مدیریت 
، تـایمر  1ننـده کحدضـرر دنبـال   مانند مدیریت سرمایه، هاییویژگیو توابعی را براي استفاده در 

کتابخانـه مخصـوص خـودش را دارد کـه     MQL5. کنـیم مـی ایجـاد  ... و انـدیکاتورها معامالتی، 
بـا  سـپرتها کاکتابخانه استاندارد زمانی که . دهدمیدسترسی سریع به توابع معامالتی متداول را 

در این MQL5ما از کتابخانه استاندارد . شودمیاستفاده ،شوندمیتولید 2MQL5جادوگرکمک 
کتابخانـه اسـتاندارد   هـاي کـالس از تواندمیکتاب استفاده نخواهیم کرد، اگرچه خواننده کتاب 

MQL5 خود استفاده کندهايپروژهدر.
MQL4خیلی بیشتر از آنچه کـه  باشدمیبسیار قدرتمند و وسیع MQL5زبان برنامه نویسی 

انجام داد اما از حوصـله ایـن کتـاب    توانمیوجود دارد که MQL5زیادي در کارهاي. ه استبود
زمـانی کـه   . تلقـی شـود  MQL5خارج است و این کتاب قصد ندارد که بـه عنـوان مرجـع زبـان     

www.mql5.comبـه نـام   MQL5گیرید، سایت رسمی را فراMQL5برنامه نویسی ايپایهمفاهیم 

بـه کـار   هـا زمینـه براي راهنمایی شـما در تمـام   MQL5به عنوان مرجع برنامه نویسی تواندمی
.رودمی

بـه طـور معمـول    ارزو معـامالت  5در یمتاترکه خواننده با نرم افزار کندمیاین کتاب فرض 
فهـم  نا باشـد و یـک   آشـ MQL5خواننده کتاب باید با نحوه استفاده از نـرم افـزار   . آشنایی دارد

براي این کتاب هـیچ تجربـه قبلـی    . از تحلیل تکنیکال و معامالت سیستمی داشته باشدايپایه
هـاي زبانبرنامه نویسی ضروري نیست اگرچه خوانندگان از مزایاي داشتن مهارت قبلی در سایر 

که اطالعـات آن  زیادي در نوشتن این کتاب شده هايتالش. بهره ببرندتوانندمیبرنامه نویسی 
در فاز پیشـرفت و  هنوزMQL5. خطا در این بین پیدا شودممکن است که چند درست باشد اما 

بعد از انتشـار ایـن کتـاب تغییـر یابنـد یـا       هاویژگیتغییر قرار دارد بنابراین ممکن است بعضی 
.جدیدي اضافه شودهايویژگی

ــد،      ــی بردی ــتباهی پ ــه اش ــاب ب ــدن کت ــین خوان ــما در ح ــر ش ــاًاگ ــن  لطف ــل م ــه ایمی ب
contact@expertadvisorbook.comنامه این کتاب در وبسایت موجـود اسـت و   غلط. اطالع دهید

.بعدي تصحیح خواهد شدهايچاپهر گونه اشتباهی در 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Trailing
2- Wizard



کد منبع
http://www.expertadvisorbook.comرسـمی آن  سـایت وبرایگـان در  این کتـاب  کد منبع

چـاپ قابلاکسپرت و یک لیست 1ايکتابخانههايفایلکد منبع شامل این . باشدمیقابل دانلود 
ارجـاع  هـا فایـل ما اغلب به این . آیدمیو چندین برنامه که در طول این کتاب به وجود باشدمی
متـا  را در فولـدر برنامـه   هافایلکه آنها را دانلود کنید و این شودمیشنهادیپبنابراین ، دهیممی
شخصـی خـود اسـتفاده    هـاي پـروژه را در کد منبـع این توانیدمیشما . خود قرار دهید5دریتر

ر دتوانیـد نمـی هاآناما از . آنها را ویرایش کرده و براي خود استفاده کنیدتوانیدمیحتی . کنید
.تجاري استفاده کنید و اگر آنها را به اشتراك بگذارید، باید نویسنده آن ذکر شودهايپروژه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Include



مقدمه
تواندیمکه انتخاب کنیمهدف خود را بازاراست،ترستهیشا،در بدو ورود به بازارهاي مالی

نحوه افتتاحمانندبازار هدف خود را سازوکارسپس.باشدجهانیيبازارهاسکه،یآتبازار سهام،
.میوزامیب،فارغ از تحلیل... حساب در کارگزاري، شیوه معامله کردن و ساعات معامله کردن و 

در حد 1فاندامنتالتکنوفاندامنتال، تکنیکال،: ي تحلیلهاروشبا ،پس از گذر این مرحله
ي تحلیل با ساختارهاي ذهنی و رفتاري هاروشاز کیکدامآشنایی بیاموزیم و مشخص نماییم 

و روش تحلیل خود سهام بازار هدف خود را، به خاطر کم ریسک بودن،مثالً.ما سازگاري دارد
.میینمایمتکنیکال، انتخاب لیتحلا،ر

روش مثالً(تحلیلی انتخابی خود را درروشموردبحثي هاروشدر مرحله بعد تمامی 
مثالً.تا روش متناسب با ساختار ذهنی خود را انتخاب نماییممیکنیممطالعه،)تحلیل تکنیکال

ی کندلها،روانشناسي،اندیکاتور: ي تحلیلی زیر مطرح استهاروشتحلیل تکنیکال درروش
ی موکو،چیا،الگوهااکشن،سیپرای،بوناچیفي،روندالیوت،امواجي زمانی،هاایکلهايس

ي شمعی ژاپنی، الگوهاي هارمونیک،الگوهای،حجماندروز،چنگال،امزیلیولیبی،فراکتال
ي هاروشی از کیدرتمام تمرکز خود را ... وگني هوش مصنوعی،هاروشي آماري،هاروش

.یک متخصص در این حوزه گردیمصورتبهفوق گذاشته تا 
... ومقاالت،هاتیسا،هاکتابي موجود در هاياستراتژدر مرحله بعد به مطالعه و بررسی 

براي طراحی استراتژي شخصی خود پرداخته و نقاط ضعف و قوت هر جهت گرفتن ایده اولیه
همه . میکنیماجی را در استراتژي خودمان لحاظ استراتژي استخراج نموده و همه موارد استخر

.میینمایممکتوب ثبت صورتبهقواعد استراتژي خود را 
کهي معامالتی معروفهاپلتفرمی از کی.میرسیممرحله اجرا بهپس از تدوین قواعد،

Metaافزارنرم،اجراستقابل،شدهاشارهی دارد و در همه بازارهاي هدف سینوبرنامهقابلیت 

Traderتجاري بانامآن 4نسخه.معروف است5و 4پلتفرم معامالتی در دو نسخه نیا.است
را دارد و نسخه ... ي سهام، بورس، دالر وهادادهپارس رسا که تا این لحظه فقط قابلیت نمایش 

بان به ز. را دارد2معامله کردنتیقابلي قبل،هاتیقابلتریدر نام دارد که عالوه دیمفآن،5
این مرحله استراتژي مدون شده خود را، تبدیل به در.گویندMQLدریمتاتری سینوبرنامه

اینکه جهینت.را انجام دهددوفروشیخراتیعملي ما،جابهتا نموده3اتوماتیک معامالتیافزارنرم
کتاب ما در موضوع.کندیمکاهش پیدا شدتبهاینکه خطاي انسانی در زمان معامله کردن 

.استMQLیی اولیه باآشنابا فرض،MQL5ی سینوبرنامهآموزش مورد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و تکنیکال است گویندیل فاندامنتاللترکیبی از روش تحـ 1

2- Trade
3- Expert



ی اینکه چطور بتوانیم میزان عنی؛ مرحله بعد چرخه بهبود مستمر سیستم معامالتی است
ي هاروشسایر مطالعهاین مرحله،در.ریسک سیستم خود را کم و میزان سود را افزایش دهیم

ما را بهبود بخشد، بررسی شدهیطراحکه بتواند سیستم تحلیلی و ارتباط آنها با یکدیگر 
.کندیماهمیت پیدا ...ي خطایابی و برخورد با خطا وهاروشي آماري،هاروش

مانند ي هوش مصنوعی هاروشدر مرحله بعد دقیق کردن استراتژي معامالتی به 
.ندکیماهمیت پیدا ...ي عصبی وهاشبکهي هاروشي ژنتیک، سایر هاتمیالگور

ي محاسبه ریسک و هاروشریسک و تیریمدو در کنار همه مراحل فوق مدیریت سرمایه،
و مطالعه و تحقیق در این حوزه باشدیمجزو الزامات هر سیستمی ... ي وسودآورضریب 

.مالی دهدپرتالطمبه شما آرامشی همیشگی در این بازار تواندیم
ریزMQLمنویی 1سایت جهان بورسدر،کدهاي این اثرسورسي از اثر،وربهرهجهت 

.موجود استهاکتابیی منو
تا با همکاري،شودیمتقاضا مندعالقهاستادان، معامله گران و دانشجویان ازدر این میان،

و یا سایت جهان 2مجموعه آموزشی آسا سرمایهبهیی و پیشنهادهاي سازنده خود،راهنما
.ي دهنداریر،را در انتشار آثاري دیگما،3بورس

که در تکامل بنده در مسیر عبور از در عبور از مسیرهاي فوق همواره عزیزانی بودند
از.دارد از همه این بزرگواران، در اینجا تشکر کنمجا؛اندداشتهي ابرجستهبازارهاي مالی نقش 

س یاسر مهندازمهندس جواد زرین اقبال به خاطر دلگرمی، انرژي دادن و انتقال تجربیات،
جناب شهاب موسوي ي و دقیق بودن ایشان در مباحث علمی،صبورپاکزاد به خاطر دلگرمی،

بودن ایشان،ریپذانعطافمدیریت مجموعه آموزشی آسا سرمایه به خاطر پیشنهاد ترجمه و 
ي دیگر و آشنا نمودن با هاکتابسلیمان زاده به خاطر پشتکار ایشان در ترجمه مهندس

ي پرانرژمجتبی شیعه زاده به خاطر تحقیقات آماري سریع و دقیق و هندسممباحث جدید،
ی به خاطر تحقیقات ایشان در مباحث مدیریت سرمایه و از پخوشمهندسبودن ایشان،

فیتألهمسرم به خاطر صبوري و کمک به ویراستاري کتاب و محیا نمودن محیطی آرام جهت 
من بوده و از جناب رضایی وپناهپشتایشان همیشه و از پدر و مادر عزیزم که دعاي خیرکتاب

.مدیریت انتشارات آراد به خاطر همکاري صمیمانه ایشان، سپاسگزارم
فرهاد سلطانی

96شهریور 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 http://jahanbourse.ir/
2 http://asasarmaye.com/
3 http://jahanbourse.ir/



پیشگفتار
گري در دنیاي امروز عالوه بر توان فنی، تحلیلی و مدیریتی، به رصد سریع و معامله"
".ازمند استسازي ابزارهاي تحلیلی و واکنش سریع به تغییر و تحوالت بازار نیجانبه، بهینههمه

المللی پس از مدتی اي ست که احتماالً هر فرد فعال در بازارهاي مالی داخلی و بیناین جمله
.وخطا به اصول آن پی برده استآزمون

در همه ابعاد آنو بیش از هر زمان دیگري در دنیاي معامالت مالی "سرعت"امروزه مفهوم 
هاي به لطف سیستم. عامالتی افراد داردهاي مساز در گزارشکننده و سرنوشتنقش تعیین

گر باهوش و توان گفت هر معاملهکامپیوتري و ابزارهاي وسیعی که در این زمینه وجود دارد، می
البته مستعد قادر است با یادگیري و افزایش مهارت عملیاتی در حوزه یادشده، ابزارهاي وسیع 

.مستمر نتایج خود به خدمت گیردرا براي بهبود ... سازي، هشداردهنده ورصد، بهینه
و با همکاري 94با توجه به اهمیت موضوع یادشده در بهبود عملکرد فعاالن بازار از سال 

نویسی در برنامهکه سابقه طوالنی و عملیاتی درزمینهجناب آقاي مهندس فرهاد سلطانی
در مجموعه MQLنویسیهاي آموزشی با محوریت زبان برنامهبازارهاي مالی دارند، برگزاري دوره

آساسرمایه آغاز شد که به لطف پروردگار با استقبال چشمگیر معامله گران بازارهاي مالی 
پس از گذشت دو سال و به پیشنهاد ایشان، کار ترجمه و . المللی همراه گردیدداخلی و بین

بان فارسی به زMQLنویسیبرنامهعنوان مرجعی معتمد و جامع درزمینهتألیف کتاب حاضر، به
مندان و براي عالقهMQLآغاز گردید و اکنون خوشحالم که جاي خالی کتاب مرجع درزمینه

.مشتاقان این حوزه، با این اثر جبران گردیده است
علمی مجموعه آسا در انتها جا دارد از زحمات جناب آقاي سلطانی، عضو محترم هیئت

ر متقبل شدند، جناب آقاي رضایی، مدیریت سرمایه بابت زحماتی که در تألیف و ترجمه این اث
محترم نشر آراد که با پیگیري و صبوري دلسوزانه خود نقش بسزایی در تولید این کتاب داشتند 

مقام و مدیر محترم اجرایی مجموعه آساسرمایه که زحمت و درنهایت سرکار خانم آرامی، قائم
.آورمعملصمیمانه تقدیر و تشکر بههماهنگی و پیگیري مستمر این پروژه را به دوش کشیدند 

روز و کاربردي درزمینه امیدوارم کتاب حاضر، آغازي باشد براي تولید و نشر اطالعات به
طور از شما خواننده محترم تقاضا و همینمعامالت و آنالیز کامپیوتري در میهن عزیزمان

آراد و همچنین مجموعه هاي خود را در مورد این اثر با نشر کنم انتقادات و پیشنهادمی
.آساسرمایه در میان بگذارید

شهاب موسوي
مؤسس و مدیرعامل مجموعه آساسرمایه

96تابستان 



1فصل 

MQL5اصول 

MQL5هاي برنامه
.3و اسکریپت2، اندیکاتور1اکسپرت: تولید کنیدMQL5توانید سه نوع برنامه در زبان شما می

.ببنددهاي یک معامله را باز، ویرایش کند و تواند سفارشتوماتیک است که میاي ایک اکسپرت برنامه
بیشتر مطالب این کتـاب  . داشته باشید4توانید در یک زمان یک اکسپرت را روي نمودارشما تنها می

.دهدپوشش میMQL5چگونگی ایجاد یک اکسپرت را در زبان 
یک نمـودار یـا یـک پنجـره جداگانـه بـا اسـتفاده از        هاي تحلیل تکنیکال را روي یک اندیکاتور داده

توانید چنـدین انـدیکاتور   شما می.دهدها یا اشیاء نمودار نمایش میها، میلهها، فلشخطوط، هیستوگرام
.دهدنمایش میMQL5فصل بیست و یکم نحوه ئ ایجاد اندیکاتورها را در . را به نمودار اضافه کنید
زمانیکه اسـکریپت بـه   . دهداست که یک وظیفه خاص را انجام میاي تخصصییک اسکریپت برنامه

توانیـد  شما در یک زمان تنها یک اسکریپت را مـی . گرددداخل نمودار کشیده شود، تنها یک بار اجرا می
.دهیمما در فصل بیست و یکم چگونگی ایجاد آنرا نشان می. به نمودار اضافه کنید

MQL5ها در فرمت فایل
از قبیـل اکسـپرت، انـدیکاتور،    است،MQL5یک برنامه 5حاوي کد منبعMQL5 (.mq5)یک فایل 

ایـن فایـل در   . شودنویسیم، ایجاد میمیMQL5این فایل، زمانیکه ما در ویرایشگر متا برنامه .اسکریپت
.تواند باز ویرایش گرددویرایشگرمتا یا هر ویرایشگر متن می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Expert
2- Indicator
3- Script
4- Chart
5- Source Code
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در MQL5باشـد، زمانیکـه یـک فایـل     شـده قابـل اجـرا مـی    ، برنامه کامپایلEX5(.ex5)یک فایل 
این فایلی است که زمانیکـه  . شودبا همان اسم ساخته میEX5شود، یک فایل ویرایشگر متا کامپایل می

باشـند و  ، بـاینري مـی  EX5هـاي  فایـل . شـود را به نمودار می چسباندید، اجـرا مـی  MQL5شما برنامه 
.شوندویرایش نمی

MQL5است که حاوي کد منبع براي استفاده هر برنامه 1یک فایل اینکلودMQH(.mqh)یک فایل 

.تواند در ویرایشگرمتا باز و ویرایش شودنیز میMQH، فایل MQL5هاي مانند فایل. باشدمی

هاانواع دیگر فایل
یک فایل کدمنبع اسـت کـه حـاوي کالسـها، توابـع و متغیرهـایی بـراي       (mqh.)یک فایل اینکلود 

ها اینکلود حاوي کدهایی سودمند براي استفاده مجدد است و به فایل. باشدمیMQLاستفاده در برنامه 
شود، محتـواي هـر فایـل    زمانیکه یک برنامه کامپایل می. تواند مورد استفاده قرار گیرددفعات زیادي می

ما در طول مطالب ایـن  . گیرداینکلودي که در برنامه استفاده شده، مشمول برنامه کامپایل شده قرار می
.کنیمکتاب تعداد زیادي فایل اینکلودي درست می

باشد، مشابه با یک فایـل  یک کتابخانه، فایلی اجرایی است که حاوي توابعی براي استفاده مجدد می
کتابخانه در حافظه کـامپیوتر بصـورت   . باشدویندوز میDLLبا فایل EX5ها به فرمت کتابخانه.اینکلود

.شوداجرا میMQLاگانه در کنار برنامه جد
ها در جاهایی سودمند هستند که بخواهیم توابع خـود را بـراي دیگـران در دسـترس قـرار      کتابخانه

هـا  ما در فصل بیست و یکم به تفصیل در مورد کتابخانـه . دهیم، بدون آنکه منبع را در دسترس بگذاریم
.کنیمبحث می

حـاوي پارامترهـاي معاملـه    (set.)یل از پیش تعیین شده با فرمت یک فایل تنظیمات اکسپرت یا فا
2هاي تنظیمات در باکس ورودي اطالعات اکسـپرت در زیـر تـب ورودیهـا    فایل. باشدبراي اکسپرت می

بارگـذاري کـرده و دکمـه    (set.)، پارامترها را از یـک فایـل  3دکمه بارگذاري. شودذخیره یا بارگذاري می
توانیـد پارامترهـا را در   شما همچنـین مـی  . کندذخیره میset.اخیر را در یک فایل،پارامترهاي 4ذخیره

زیر تب ورودیها ذخیره یا بارگذاري کنید که با استفاده از منوي باز شده کلیک راسـت  5استراتژي تستر
.باشدماوس می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Include
2- Inputs
3- Load
4- Save
5- strategy tester
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MQL5هاي محل فایل
اگـر شـما نـرم افـزار     . (باشـد می\C:\program filesدر آدرس فرضپیشبصورت 5پوشه متاتریدر 

تمـام  .) اید، محـل نصـب شـما متفـاوت خواهـد بـود      را در پوشه یا درایو دیگري نصب کرده5متاتریدر 
با فرض محل . باشدشما می5در داخل پوشه محل نصب متاتریدر MQL5\در پوشه MQL5هاي برنامه

ــدر 1فــرضپــیشنصــب  ــراي متاتری C:\program files\meta در آدرسMQL5، محــل پوشــه 5ب

Trade5\MQL5توانـد نـام متفـاوتی را بـراي پوشـه      بروکر شـما مـی  . (باشدمی\metatrader5  در نظـر
.)بگیرید

هایی ها در زیر پوشهکنند، انواع برنامهاز همان فرمت استفاده میMQL5هاي از آنجا که تمام برنامه
:عبارتند ازMQL5هاي پوشه تواي زیر پوشهمح. گیرندقرار می5از متاتریر MQL5\ در پوشه

\Expertsهاي این پوشه حاوي فایلMQ5 وEX5باشداکسپرتها می.
\Indicators این پوشه حاوي فایلهايMQ5 وEX5باشدبراي اندیکاتورها می.

\Scriptsهاي این پوشه حاوي فایلMQ5 وEX5باشدها میاسکریپت.
\Includeهاي اینکلود ایلاین پوشه حاوي فMQHباشدمی.

\Librariesهاي این پوشه حاوي فایلMQ5,EX5 وDLLباشدبراي کتابخانه می.
\Imagesهـا بایـد در پوشـه    کند، آناگر برنامه شما از تصاویر استفاده می\Images  بـا فرمـت.bmp

.شوندذخیره 
\Filesهـاي اینکلـود، کتابخانهـا،    غیـر از فایـل  کنیـد،  تان استفاده میهر فایل خارجی که در برنامه

.، باید در این پوشه ذخیره شوندMQLهاي تصاویر یا سایر برنامه
\Presets هايبراي فایلفرضپیشاین پوشه به صورت.set  که از دیالوگ باکس اکسپرت بارگـذاري
.شوند، یا از تب ورودیها در استراتژي تستر، اختصاص داردیا ذخیره می

\Logsتوانیـد ایـن الگهـا را در    شما مـی . باشداکسپرتها می2هاي وروديبراي فایلفرضپیششه پو
.تب اکسپرتها در جعبه ابزار رابط اصلی متاتریدر پیدا کنید

و در پوشه محـل  MQL5\کند که آنها در پوشه هاي باال در این کتاب فرض میهر ارجاعی به پوشه
از MQL5\Experts\ما را بـه آدرس  Experts\ابراین ارجاع به پوشه بن. باشدنصب نرم افزار متاتریدر می

.بردمی5پوشه نصب متاتریدر 

ویرایشگر متا
5است کـه همـراه بـا نـرم افـزار متاتریـدر       MQL5براي 3ویرایشگر متا یک محیط توسعه یکپارچه

جعبـه ابـزار اسـتاندارد رابـط     توانید این ویرایشگر را با کلیک بر دکمه ویرایشگر متا درشما می. باشدمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Default
2- Log
3- IDE
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توانید آنرا از منوي استارت ویندوز بـاز  همچنین می. را فشار دهیدF4کاربري متاتریدر باز کنید یا کلید 
دارد از جملـه تکمیـل   MQL5هـاي  هاي سودمند زیادي بـراي خلـق برنامـه   ویرایشگر متا ویژگی. کنید

مترها، ابزارهـاي جسـتجو، ابزارهـاي اشـکال زدایـی و      خودکار لیست اسامی، راهنماي ابزار اطالعات پارا
..غیره

رابط کاربري ویرایشگر متا، از باال سمت چپ پنجره هدایتگر، ویرایشگر کد و جعبه ابزار.1- 1شکل 

، یـک متغیـر یـا تـابع را تایـپ کنیـد و یـک لیسـت         MQL5اولین حرف از حروف یک موءلفه زبان 
کلمه مورد نظر با کلیدهاي باال و پایین در لیست حرکت کنید. ودشکشویی با کلمات محتمل ظاهر می

تـوان آن  همچنین با کلیک سمت چپ مـاوس نیـز مـی   . را فشار دهیدENTERرا انتخاب کرده و کلید 
توانید لیست اسامی کشویی را هر زمان با فشار دادن ترکیبی از کلیـدهاي  شما می. کلمه را انتخاب کرد

Ctrl +Spaceی کنید یا با انتخاب لیست اسامی از منويفراخوان.edit
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لیست اسامی کشویی.1-2شکل 

شود تا پارامترهـاي آن  کنید، ابزار راهنماي اطالعات نمایان میزمانیکه پارامترهاي یک تابع را پر می
ر اخیـر  متن برجسته در داخـل ابـزار اطالعـات پارامترهـا، بیـانگر پـارامت      . تابع را به شما خاطرنشان کند

دو نـوع دارد  ١-٣در شـکل  ()SymbolInfodoubleبعضی توابع چندین نوع دارند، مثالً تـابع  . باشدمی
بـا اسـتفاده از کلیـدهاي بـاال و     . نشان داده شده اسـت [of 2 1]همچنانکه در متن اطالعات پارامترها با 

انید ابزار اطالعات پارامتر را با فشـار  توشما در هر زمان می. توانید از هر دو تابع استفاده کنیدمی1پایین
گزینه اطالعـات  Editفراخوانی کنید یا اینکه از منوي Ctrl + shift + spaceدادن ترکیبی از کلیدهاي 

.پارامتر را انتخاب کنید

.دهدراهنماي اطالعات پارامترها را نشان می.1- 3شکل 

محتـواي پوشـه   2پنجره هدایتگر. ر متا وجود دارددو پنجره دیگر نیز در داخل رابط کاربري ویرایشگ
MQL5هـاي  دهد که اجازه دسترسی سریع بـه برنامـه  را به صورت ساختار درختی نمایش میMQL را

باشد که شامل تب خطاها که نمایشگر خطاهاي می3پنجره جعبه ابزار شامل چندین تب. کندفراهم می
ایج جستجوهاست و مقاالت، پایگاه کد و تـب مارکـت کـه    تب جستجو که نمایشگر نت. باشدکامپایل می

.کنندرا لیست میMQL5اطالعات وبسایت 
است که براي پیدا کردن توابع و سایر موءلفه هـاي زبـان   MQL5ویرایشگر متا یک راهنماي مرجع 

F1ه به سادگی و با قرار دادن ماوس بر روي کلمه کلیدي و با فشردن دکم. برنامه نویسی سودمند است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Arrow Key
2- Navigator
3- Tab
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شـما همچنـین   . شوددر صفحه دیگري باز میMQL5مرجع . توان آنرا باز کرداز صفحه کلیدتان نیز می
.باز کنیدHelpتوانید این مرجع را از منوي می

MQL5)جادوگر(ویزارد 
شـود بـراي بـاز کـردن آن، روي     استفاده میMQL5براي خلق یک برنامه جدید MQL5از جادوگر 

هـاي  یک پنجره با گزینـه . انتخاب کنیدFileرا از منوي Newبه ابزار کلیک کنید یا در جعNewدکمه 
.شودزیر پدیدار می

MQL5جادوگر .1-4شکل 

·Expert Advisor (template)-      این گزینه یک فایل اکسـپرت جدیـد را از قالـب معینـی ایجـاد
ر پوشـه مشـخص شـده، ذخیـره     یا یـک زیـ  MQL5\Experts\در فولدر فایل ایجاد شده. کندمی
.شودمی

·Expert Advisor(generate)-دهد که بـدون کـد نویسـی    این گزینه به کاربر این امکان را می
.کنداستفاده میMQL5کند، اکسپرت تولید شده از کتابخانه استاندارد یک اکسپرت ایجاد می

·Custom Indicator-   از یـک قالـب مشـخص ایجـاد     این گزینه یک اندیکاتور سفارشـی جدیـد
.شودیا یک زیر پوشه مشخص، ذخیره میMQL5\Indicator\فایل ایجاد شده در پوشه . کندمی
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·Script-فایل ایجاد شده در . کنداین گزینه یک فایل اسکریپت خالی از قالبی مشخص ایجاد می
.شودیا یک زیر پوشه مشخص، ذخیره میMQL5\Script\پوشه 

·Library-فایـل ایجـاد شـده در    . کنـد این گزینه یک کتابخانه خالی از قالبی مشخص ایجاد می
.شودیا یک زیر پوشه مشخص، ذخیره میMQL5\Libraries\پوشه 

·Include(*.mqh)-       این گزینه یک فایـل اینکلـود را در قالـب مشـخص بـا فرمـت.mqh  ایجـاد
.شودا زیر پوشه مشخص ذخیره مییMQL5\Include\فایل ایجاد شده در پوشه . کندمی

·New Class-فایـل  . کنداین گزینه یک فایل اینکلود با تعریف کالس از قالبی مشخص ایجاد می
.شودیا یک زیر پوشه مشخص ذخیره میMQL5\Experts\ایجاد شده در پوشه 

MQL5دوگر هـا بـه کمـک جـا    تري وارد بحث ایجاد برنامهما در طول مطالب این کتاب بطور عمیق

.شویممی

کامپایل کردن
. را در جعبه ابـزار ویرایشـگر متـا فشـار دهیـد     Compile، دکمهMQL5براي کامپایل کردن برنامه 

. شـود تولید میEx5هاي اینکلود آن، بررسی شده و یک فایلو تمام فایلMQL5خطاهاي فایل کنونی 
.شودار پدیدار میاز پنجره جعبه ابزErrorsهر خطا و یا اخطاري در تب 

فصل بیست و دوم در مورد اشکال زدایـی  . برطرف گردندEX5بایست قبل از تولید فایل خطاها می
تواننـد در مـورد   به اخطارها نیز باید رسیدگی شود اما می. کندو برطرف کردن خطاهاي برنامه بحث می

چنـان قابـل کامپایـل بـا موفقیـت      برنامه با وجـود اخطارهـا، هم  . عدم ایجاد مشکل، نادیده گرفته شوند
.باشدمی

نگارش برنامه
MQL5هاي مدرن از قبیل شبیه به سایر برنامهC# ،C++ یاJavaاگر در زبانهایی با شکل . باشدمی
. براي شما آشـنا خواهـد بـود   MQLاید، نگارش و ساختار برنامه نویسی کردهCهاي خانواده و فرم زبان

توانـد چنـدین   یک عبـارت مـی  . ختم شود(;)باید به سمی کالون MQL5زبان یک عبارت یا اپراتور در 
در انتهاي عبـارت  (;)اضافه نکردن . باشد(;)طول داشته باشد اما باید در انتهاي آن عالمت سمی کالون 

.دهندیک اشتباه متداول است که بیشتر برنامه نویسان تازه کار انجام می

// یک عبارت ساده
X = Y + Z;

// . کشدیک عبارت که چند خط طول می
x = (y + z)
      / (q – r);
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یک اپراتور ترکیبی شـامل یـک   . اپراتور ترکیبی است(;)سمی کالون یک استثنا در مورد قرار دادن
هـیچ  . اسـت x==0اپراتور عبـارت  در مثال زیر،.آیدمی{} اپراتور است که دنباله آن یک جفت آکوالد 

.ختم شود(;)هر عبارتی در داخل آکوالد ها باید به . آیدبعد از آکوالد آخر نمیسمی کالونی 

//یک اپراتور ترکیبی ساده
If (x==0)
{
    Print (“ x is equal to zero “);
    return;
}

1نام یا شناسه

ز یک نام منحصر بفرد کنید، نیاز به استفاده ارا نامگذاري می4هاو کالس3، توابع2زمانی که متغیرها
MQL5نام نباید با نام دیگري در برنامه همسان باشد و نباید بـا یکـی از اجـزاء زبـان     . و توصیفی دارید

.یکی باشد
استفاده کنید اگر چه اولـین کـاراکتر یـک    ) _(توانید از حروف، اعداد و کاراکتر زیر خط دار شما می

شـود کـه شـما امکـان زیـادي      این باعث می. کاراکتر است64حداکثر طول یک نام . نام نباید عدد باشد
.براي خالقیت داشته باشید، بنابراین از نامی استفاده کنید که واضح و توصیف کننده باشد

myIdentifierو MyIdentifierها به بزرگی و کوچکی حروف حساسند، به این معنـی کـه مـثًال    نام

گی براي تمایز بـین انـواع مختلـف متغیرهـا، توابـع و کالسـها       برنامه نویسان از این ویژ! باشندیکی نمی
:باشداستفاده از حروف بزرگ در این کتاب ،ابتداي کلمات زیر می. کننداستفاده می

بـه عنـوان   . باشـد ها و توابع اولین حرف هر کلمه بزرگ می، اشیاء، کالس5در متغیرهاي سراسري·
MyVariable یاMyFunction :مثال

کنند که شوند، از روش دیگري استفاده میو اشیاء که داخل یک تابع اعالن می6رهاي محلیمتغی·
در آن اولین کلمه از حروف کوچک استفاده می شـود  و اولـین حـرف از تمـام کلمـات بعـدي، بـزرگ        

localObject  یاmyVariable:به عنوان مثال. باشدمی

. شـود استفاده می(_)جدا کردن کلمات از هم از عالمت براي . ها، تمام حروفشان بزرگ استثابت·
MY_CONSTANT : به عنوان مثال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Identifiers
2- Variables
3- functions
4- classes
5- Global variables
6- Local variables
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1توضیحات یا کامنت

توانیـد بـراي   شـما از کامنـت هـا مـی    . رودشرح دادن یک قسمت از کد برنامه بکار میکامنتها براي
ت خطـوطی از کـد را   همچنین با استفاده از کامنت هـا بطـور موقـ   . منظم کردن برنامه خود بهره ببرید

هر خطی از برنامه به شکل کامنت در آید، توسط کامپایلر نادیده گرفتـه  . توانید از برنامه حذف کنیدمی
. باشـد (//)براي اضافه کردن یک کامنت، اولین کاراکترها در هر جمله باید دو عالمـت اسـلش   . شودمی

.آورداین عالمت یک خط را به صورت کامنت در می

// یک کامنت استاین 

// خط زیرین بصورت یک کامنت در آمده
// X = Y + Z;

در ابتداي متن استفاده کـرده  (*/)ستاره –براي تبدیل چند خط از کد به کامنت، از عالمت اسلش 
.دهیمقرار می(/*)اسلش –و در انتهاي آن ستاره 

/* این یک کامنت چند خطی است 

شونددیده گرفته میاین خطوط بوسیله کامپایلر نا
 X = Y + Z; */

خواهید با انتخاب خطوطی که می. باشدویرایشگر متا داراي یک سري از دستورات کامنت کردن می
در منـوي ویـرایش در زیـر منـوي     . صورت کامنـت درآوریـد، بـه کمـک مـاوس شـروع کنیـد       آنها را به

Comments منويComment linesکـه  آورد درحـالی ت کامنـت درمـی  صـور شده را بـه خطوط انتخاب
uncommentedمنـوي  . شده، حذف خواهـد کـرد  کامنتها را از خطوط انتخابFunction Header  یـک

.گنجاندشود، در کد میایجاد میMQL5 صورت خودکار در سربرگ کامنت شده، مشابه با آنچه به

// Function header generated by Edit menu –> Comments –> Function Header
//+----------------------------------------------------------+
//|                                                        |
//+----------------------------------------------------------+

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Comments
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2فصل 

2هاو داده1انواع متغیرها

امتغیره
متغیرها اطالعاتی را که بـراي  . باشدنویسی میسازي در هر زبان برنامهیک متغیر اولین واحد ذخیره

قبل . داردها، مقادیر اندیکاتور یا پارامترهاي معامله، در خود نگاه میبرنامه ما ضروري است، مانند قیمت
یک متغیر را با مشخص کـردن نـوع   شما . بایست تعریف گردداز آنکه یک متغیر بتواند استفاده شود، می

توانید یک مقدار اولیـه بـه   اختیاري شما میصورتبه. کنیدبه آن اعالن میفردمنحصربهداده و یک نام 
شما معموًال یک متغیر را در آغاز یک برنامه یا تابع یا زمانی که بـراي اولـین بـار    . متغیر اختصاص دهید

بار اعالن کنید یا اصالً اعـالن نکنیـد،   ا یک متغیر را بیش از یکاگر شم. کنیدشود اعالن میاستفاده می
:باشداین مثالی از اعالن کردن یک متغیر می. کنیدیک خطاي کامپایل دریافت می

int mynumber=1;

است و ما مقدار اولیه یـک را بـه آن   mynumberباشد و نام آن می) integer(در این مثال، نوع داده 
توانیـد مقـدار آن را بـا اختصـاص یـک      ایم، زمانی که براي اولین بار متغیر اعالن شد، میاختصاص داده

.مقدار جدید، تغییر دهید

mynumber =3;

توانید مقدار یک متغیر را بـه متغیـر   شما همچنین می. را دارد3حاال مقدار عدد mynumberمتغیر 
.دیگري اختصاص دهید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Variables
2- Data Types
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int mynumber;
int yournumber=2;
mynumber= yournumber;

.دارد2اکنون مقدار عددي mynumberمتغیر 
براي . شودفرض خالی براي آن در نظر گرفته مییشپاي به متغیر ندهید، مقدار اگر شما مقدار اولیه

رشـته خـالی اسـت    یـا یـک  nullاي مقـدار آن  انواع عددي، مقدار اولیه آن صفر است و براي انواع رشته
)""(.

هاانواع داده
توانـد  اي را میکند که متغیر چه نوع دادهکنید، نوع داده تعیین میزمانی که یک متغیر را اعالن می

.تواند به سه نوع اصلی تقسیم شودمیMQLها در انواع داده. نگاه دارد
0 ,1 ,10563: مثالعنوانبهکه اعداد صحیح هستند، ) Integer(نوع صحیح ·

1.35635: باشند، مانندقی که اعداد اعشاري با نقطه ممیز مینوع حقی·

اي روباه قهوه": جمله:مثالعنوانبهباشند، شده از کاراکترها مییلتشکها که متنی هستند و رشته·
"از روي سگ تنبل پرید

1انواع صحیح

MQL4 تنها یک نوع داده صحیح دارد؛int ،MQL5    فه کـرده کـه   چند نـوع داده دیگـر بـه آن اضـا
دار آغـاز کنـیم، نـوع    بگذاریـد بـا نـوع صـحیح عالمـت     . کندهاي مختلفی نگهداري میعددها را در بازه

:تواند عددهاي مثبت و منفی را نگاه دارددار میعالمت
·Char : نوعChar  127تـا  -128محـدوده مقـادیر بـین    . کنـد یک بایت از حافظه را اشـغال مـی

.باشدمی
·Short :تـا  -32768محـدوده مقـادیر آن بـین    . کنـد وع از دو بایت از حافظـه اسـتفاده مـی   این ن

.باشدمی32767
·Int : نوعint 647تا -2، 147، 483، 648از چهار بایت حافظه استفاده کرده و محدوده آن بین ،

.است2، 147، 483
·Long :  854، 775، 808بـین  این نوع داده هشت بایت از حافظه را اشغال کـرده و محـدوده آن ،

.باشدمی9، 223، 372، 036، 854، 775، 807تا -9، 223، 372، 036

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Integer
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و intاستفاده از انواع MQL5متناوب در توابع طوربهپس چه نوع صحیحی باید استفاده شود؟ شما 
longتوانیـد از  شوند، شـما مـی  ها انواعی هستند که بیشتر استفاده مییناکنید، بنابراین را مشاهده می
.نیز اگر بخواهید استفاده کنیدshortو charانواع 

انـواع  . شـود باشد که مقادیر منفی در آنها استفاده نمیانواع داده صحیح بدون عالمت نیز موجود می
کنند، اما حـداکثر  استفاده میدارعالمتکنند که انواع اي را مصرف میبدون عالمت همان مقدار حافظه

.باشدها میيدارعالمتدو برابر حداکثر مقدار مقدار آنها 
·Uchar : نوعUchar باشدمی255صفرتایک بایت حافظه را اشغال کرده و محدوده آن بین.
·Ushort : باشدمی65، 535صفرتااین نوع دو بایت از حافظه را اشغال کرده و محدوده آن بین.
·Uint : 294، 967، 295صفرتااشغال کرده و محدوده آن بین این نوع داده، چهار بایت حافظه را ،

.است4
·Ulong :  551، 615این نوع داده، هشت بایت از حافظه را اشغال کرده و محدوده آن بین صـفر و ،

.باشدمی18، 446، 744، 073، 709
ترس اما براي اسـتفاده در دسـ  . شوداز متغیرهاي صحیح بدون عالمت استفاده میندرتبهدر عمل، 

.باشندمی

یا اعشاري1انواع حقیقی
.رودها بکار میاعداد نوع حقیقی براي ذخیره مقادیر عددي کسري از قبیل قیمت

اختالف بین این دو نوع درجـه دقـت آنهاسـت زمانیکـه     . وجود داردMQL5دو نوع عدد حقیقی در 
.باشندنماینده اعداد کسري می

·Float : نوعFloatرقم اعشار دقت دارد7حدود . بردظه بهره میاز چهار بایت حاف.
·Double : نوعDoubleرقم اعشار دقت دارد15برد و تا از هشت بایت حافظه سود می.

توانـد  مـی floatنـوع  . کنیداستفاده میMQL5را در برنامه doubleمتناوب نوع طوربهشما معموًال 
ي بـزرگ از اعـداد   2هـا آن زمانی اسـت کـه بـا آرایـه    جویی در حافظه استفاده شود و کاربردبراي صرفه

.شوداستفاده نمیMQL5اما در توابع . حقیقی سروکار داریم

3اينوع رشته

کوتیشـن  (" ")بایست داخـل دو عالمـت   میرشته. روداي براي ذخیره متن بکار مینوع رشته
:اي آورده شدهدر زیر مثالی از اعالن متغیر رشته. قرار گیرد

string mystring= “This is a string”;

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Real Type
2- Array
3- String
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قبـل از  ) \(در داخل رشته دارید، از یک بک اسـلش  (" ")اگر شما نیاز به استفاده از یک یا دو 
.شوداین کاراکتر فرار نامیده می. استفاده کنید(" ")عالمت 

Strings myQuote= “We are\“escaping”\“double quotes”;
Print (myQuote);
//output: we are “escaping” double quotes.

ید، از دو بک اسـلش پشـت سـر هـم     خودداردر رشته ) \(اگر شما نیاز به استفاده از یک بک اسلش 
:مثًال. استفاده کنید

string mySlash= “This is a backslash:\\”;
Print (mySlash);
// output: This is a backslash:\

. اضـافه کنیـد  n\رشته با استفاده از کـاراکتر فـرار   ید یک خط جدید را به یکتوانشما همچنین می
:مثال

String myNewline= “This string has \n a New line character”;
Print (myNewline);
// output: This string has
//         a New line character

این عمل باعث ترکیـب چنـد   . ترکیب کنیدباهم(+) ر الحاق ها را با کمک اپراتوتوانید رشتهشما می
:شودرشته میرشته و ادغام آن در یک

String insert= “Concatenated”;
String mycontact= “This is an example of a “ + insert + ”string”;
Print (mycontact);
//output: This is an example of a Concatenated string

این عمل از نظـر حافظـه   . ها استفاده شودتواند براي ادغام رشتهنیز می()StringConcatenateتابع 
اي متغیر رشـته ()StringConcatenateاولین پارامتر از تابع . باشدادغام می(+) بهتر از استفاده از عملگر 

:شوندادغام میهایی هستند که در آنادغامی و بقیه پارامترها رشتهرشتهبراي کپی 

string newString;
string insert = "concatenated”;
StringConcatenate(newString,"This is another example of a ", insert,
" string.”;
Print(newString);
// Output: This is another example of a concatenated string.

هـایی کـه در هـم ادغـام     باشـد، توجـه کنیـد کـه رشـته     غامی میحاوي رشته ادnewstringمتغیر 
.شونداز هم جدا می()StringConcatenate در داخل تابع ) ،(یله کاما وسبهشوند، می
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شـما نیـازي بـه    . توانیـد آن را در چنـد خـط بشـکنید    رشته طوالنی دارید، میسرانجام اگر شما یک
محصور شود و باید یک سمیکالون (" ")ط باید با عالمت هر خ. ندارید(+) استفاده از عملگر الحاق 

.در انتهاي عبارت قرار داده شود) ;(

string myMultiline = "This is a multi-line string. "
   "These lines will be joined together.";
Print(myMultiline);
Output: This is a multi-line string. These lines will be joined
together.

1ي منطقیهاداده

ازنظـر . شـود اسـتفاده مـی  ) True/False(براي ذخیره مقادیر درست یا غلـط  boolمتغیر منطقی یا
در زیـر  . گیـرد مـی ) درست(و یک ) غلط(مقادیر صفر ازآنجاکهتکنیکی نوع بولین یک نوع صحیح است، 
:مثالی از یک متغیر نوع بولین آمده است

bool myBool = true;
Print(myBool);
//Output: True

فرض آن صفر یا غلط خواهد بـود  یشپنداده باشیم، مقدار Trueاگر به یک متغیر بولین مقدار اولیه 
.شودنسبت داده می) True(در یک متغیر بولین به درست صفریرغو مقدار 

bool myBool;
Print(myBool);
// Output: false

myBool = 5;
if(myBool == true) Print("myBool is true”);
//Output: myBool is true

بنابراین مقدار آن برابـر  . ایمبدون مقدار تعریف کرده) myBool(در مثال باال، ما ابتدا متغیر بولین را 
در یک myBoolایم، را به متغیرمان نسبت داده5زمانی که ما مقدار عدد . باشدمی) false(صفر یا غلط 

ما در فصل سوم بیشتر درباره عملگرهـاي بـولین صـحبت    . کندعمل می) True(درست عنوانبهاپراتور 
.خواهیم کرد

2نوع رنگ

هاي پـیش  توانند با ثابتها میرنگ. رودها بکار میمتغیر نوع رنگ براي ذخیره اطالعاتی درباره رنگ
یر هگزادسیمالیا مقادRGBمقادیر : شده انتخاب شوندیفتعر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Boolean Type
2- Color Type
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هـایی هسـتند کـه شـما در     هـا همـان  این رنـگ . هاي رنگ استفاده خواهید کردشما بیشتر از ثابت
هاي رنـگ را  توانید تمام سري ثابتشما می. کنیدخطوط اندیکاتور یا یک شیء نمودار از آن استفاده می

در قسمتMQL5در مرجع 
Standard constants … > objects constants > web colors

، مشـاهده  شـده اعـالن در زیر مثالی از متغیر رنگ که با استفاده از یـک ثابـت رنـگ    . مشاهده کنید
:شودمی

color lineColor = clrRed;

.clrRedیله ثابت رنگ قرمز مقداردهی اولیه شده است، وسبهlineColor متغیر رنگ
:براي قرمز استRGBاین مثالی از کاربرد مقادیر 

color lineColor = C'255,0,0';

شـود و مقـدار   آغاز مـی Cبا حروف بزرگ RGBیک ثابت . است255، 0، 0رنگ قرمز RGBمقدار 
RGB در داخل عالمت تک کوت)‘ سرانجام، مثالی از کاربرد مقـدار هگزادسـیمال   . شودقرار داده می) ‘ 

:براي رنگ قرمز

color lineColor = 0xFF0000;

. آیـد شود و شش کاراکتر مقدار هگزادسیمال در دنباله آن مـی شروع می’0x‘دسیمال با مقدار هگزا
.باشدمیFF0000در این مثال این مقدار 

RGBهـاي رنـگ   شـوند کـه در ثابـت   هـاي سفارشـی اسـتفاده مـی    و مقدار هگزادسیمال براي رنگ
توانیـد  ل راحـت هسـتید، مـی   و هگزادسـیما RGBهـاي  کـردن یـا رنـگ   کاربااگر شما . اندنشدهیفتعر

هـاي رنـگ را بسـیار راحـت و     در غیر این صورت، شـما ثابـت  . هاي دلخواه خودتان را تعریف کنیدرنگ
.سودمند خواهید دانست

1متغیر نوع تاریخ و زمان

زمان و تاریخ در متغیر تاریخ زمان نسـبت بـه   . رودبراي ذخیره زمان و تاریخ بکار میاین نوع متغیر
. شده استيسپر1970ژانویه سال 1هایی است که از تاریخ شوند که تعداد ثانیهذخیره میunixزمان 
.باشدمی1، 325، 397، 600برابر unixشب در زمان یمهن2012ژانویه 1تاریخ 

اگر شما نیاز دارید که به یک متغیر تاریخ زمان یک مقدار خاصـی زمـان و تـاریخ بدهیـد، از ثابـت      
شـود کـه در آن تـاریخ و    شـروع مـی  Dیک ثابت تاریخ زمان با یک حرف بزرگ . بهره ببریدتاریخ زمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Datetime
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ماننـد مثـال   . شـوند ذخیره میhh:mm:ss yyyy.mm.ddتاریخ و زمان به فرمت. باشدمی) ‘ ‘(زمان در 
:زیر

datetime myDate = D'2012.01.01 00:00:00';

توانیـد  شما مـی . کندشب مقداردهی مییمهندر 2012نویه ژا1را با تاریخ myDateمثال باال متغیر 
هاي زیـر بیـانگر ایـن قضـیه     مثال. شوندهایی از ثابت تاریخ زمان را حذف کنید اگر استفاده نمیقسمت

:باشندمی

datetime myDate = D'2012.01.01 00:00'; // Hour and minute
datetime myDate = D'2012.01.01 00'; // Hour only
datetime myDate = D'2012.01.01'; // Date only

یعنی زمـان اول  . کنندرا با یک مقدار، مقداردهی اولیه میdatetime، متغیر ذکرشدههاي تمام مثال
تـوان آن را  اسـت، مـی  نشـده استفادهتاریخ زمان hh:mm:ssقسمت ازآنجاکهشب در نیمه2012ژانویه 

افتد اگر قسمت تاریخ را حذف کنیم؟ کامپایلر تـاریخ امـروز را جـایگزین    تفاقی میپس چه ا. حذف کرد
افتـد  حـال چـه اتفـاقی مـی    . است2012کنیم امروز یک ژانویه فرض می. تاریخ کامپایل برنامه. کندمی

:زمانی که ما از یک ثابت تاریخ زمان بدون تاریخ استفاده کنیم

datetime myDate = D'';  // 2012.01.01 00:00
datetime myDate = D'02:00';  // 2012.01.01 02:00

در دومین مثال، مـا زمـانی   . شده استیمتنظشب امروز یمهنبه زمان myDateدر اولین مثال، متغیر 
.دهدشده قرار مییینتعبازمانایم که تاریخ را براي امروز را براي ثابت تاریخ زمان تعیین کرده

MQL5 ثابـت . شـده بـراي تـاریخ و زمـان دارد    یـف تعرثابت از پیش چندین)__DATE__(  تـاریخ
(ثابـت . باشـد این درست مانند اسـتفاده از یـک ثابـت زمـانی خـالی مـی      . گرداندیبرمکامپایل برنامه را 

(__DATETIME__توجـه کنیـد کـه دو عالمـت خـط      . دهدزمان و تاریخ کنونی کامپایل را نشان می
را نشـان  __DATE__)(در زیر مثـالی از اسـتفاده ثابـت   . و بعد از هر ثابت وجود داردقبل ) __(زیرین 

.است2012کنیم که تاریخ امروز اول ژانویه فرض می. دهدمی

datetime myDate = __DATE__; // 2012.01.01 00:00
datetime myDate = D''; // 2012.01.01 00:00

کنیم زمان و تاریخ کامپایل برنامه اول ژانویـه  فرض می__DATETIME__)(و حال مثالی از ثابت
:باشدمی3:15:05در ساعت 

datetime myDate = __DATETIME__;  // 2012.01.01 03:15:05


