
 راهنمای سریع استفاده از ربات سرخطی چیتا

شود. برای ارسال سفارش افزار صفحه زیر نمایش داده میمافزار و اخذ الیسنس از واحد پشتیبانی، با اجرای نرپس از خریداری نرم

هر یک از این مراحل بطور خالصه توضیح داده شده است. برای   ،را به ترتیب طی کنید. در ادامه  12تا    1خرید/فروش باید مراحل  

 افزار را ببینید.استفاده از نرم  اطالعات بیشتر، فیلم آموزشی

 

افزار برای هایی را انتخاب کنید که نرمرا انتخاب کنید. یکی از کارگزاریخود  انتخاب نام کارگزاری: در این قسمت نام کارگزاری   (1

 آنها رجیستر شده است. ازکد بورسی اخذ شده 

باز کردن مرورگر: دکمه باز کردن مرورگر را کلیک کرده و منتظر بمانید تا مرورگر باز شده و وارد صفحه الگین کارگزاری شود.  (2

 سپس نام کاربری و پسورد خود را وارد کرده و وارد سایت کارگزاری شوید.

 رید یا فروش( انتخاب کنید. انتخاب نوع سفارش: در این قسمت نوع سفارش خود را )خ (3

 انتخاب نام سهم: در این قسمت نام سهم خود را انتخاب کنید. (4

 تعیین تعداد سفارش: در این قسمت تعداد سفارش خود را وارد کنید.  (5



  به ترتیب   توانیدمی  و      هایتعیین قیمت سفارش: در این قسمت قیمت سفارش خود را وارد کنید. با استفاده از دکمه (6

 . را از سیستم دریافت کنیدسهم باال و آستانه پایین قیمت  آستانه

توانید می     یکنید. با استفاده از دکمهزمان شروع ارسال سفارش را وارد  تعیین زمان شروع ارسال سفارش: در این قسمت   (7

توانید زمان را به ترتیب یک دقیقه  می و   های  با استفاده از دکمهدریافت کنید.  )ویندوز(سیستم عامل را از زمان فعلی 

افزار اشتباه باشد، نرمدرست تنظیم شده باشد. در صورتیکه زمان سیستم عامل  کم و زیاد کنید. توجه کنید که زمان سیستم عامل 

 درست عمل نخواهد کرد. 

 . رسال سفارش را وارد کنیددر این قسمت زمان پایان اتعیین زمان پایان ارسال سفارش:  (8

 تعیین روش ارسال سفارش: در این قسمت روش ارسال سفارش را انتخاب کنید.  (9

کند با این تفاوت که سریعتر از سفارش  را بطور اتوماتیک کلیک میکارگزاری  دکمه خرید/فروش  این روش    :روش کلیک •

 کند. دستی عمل می

تر  عسری. این روش،  کندسفارش را به کارگزاری ارسال می  ،با اجرای کدهای کارگزاری  : این روش روش اجرای اسکریپت •

 روش اجرای اسکریپت را انتخاب کنید. برای روش ارسال سفارش، . بنابراین، بهتر است کندعمل میاز روش کلیک 

، 700به عنوان مثال، با تعیین مقدار  کنید.    واردتعیین فاصله هر ارسال: در این قسمت فاصله هر ارسال را برحسب میلی ثانیه   (10

( 8  ی)تنظیم شده در مرحلهتا زمان پایان    (7  ی)تنظیم شده در مرحله  میلی ثانیه از زمان شروع 700های زمانی ها در بازهسفارش 

 د شد. نبه کارگزاری ارسال خواه

زمانی انتخاب شده بطور اتوماتیک به    یههای در بازو سفارش شود  زمانبندی فعال می  ،شروع مجدد: با کلیک کردن این دکمه (11

کلیک کنید. در    باید این دکمه را مجدداً  10الی    3شود. توجه کنید که بعد از هر گونه تغییر در مقادیر مراحل  کارگزاری ارسال می

قیمانده تا شروع  غیر اینصورت تنظمات جدید اعمال نخواهد شد. با زدن این دکمه، در قسمت باالی پنجره یک تایمر مدت زمان با

 ارسال سفارش را نشان خواهد داد.اتوماتیک 

شود. موقعی این دکمه را کلیک کنید که سفارش متوقف میاتوماتیک  ارسال    ،توقف ارسال سفارش: با کلیک کردن این دکمه (12

 مطمئن شوید سفارش شما در هسته معامالت ثبت شده است. 

ارسال    کارگزاریه به زمانبندی تنظیم شده یکبار به  جسفارش شما در همان لحظه بدون تو  ،ارسال یکبار: با کلیک کردن این دکمه (13

 شود.می


