
 ويتمتع سري محتوى ذات الوثيقة هذه .محفوظة الحقوق جميع ، Swissquote Bank Ltd بنك لصالح محفوظة 2013-2005 من للفترة الطبع حقوق ©

 ونسخها استخدامها تحدد تراخيص بموجب توزيعها ويتم الطبع حقوق بحماية الوثيقة هذه تتمتع .فيها الفكرية الملكية بحقوق  Swissquote Bank Ltd بنك

 قبل من مسبق كتابي تفويض على الحصول دون كانت مهما وسيلة أية وباستخدام األشكال من شكل أي في الوثيقة هذه أجزاء من أي نسخ إعادة يجوز ال .وتوزيعها

 .Swissquote Bank Ltd بنك

 

 

 

 
  

 دليل المستخدم



 2|  الرسومات البيانية -دليل مستخدم   Swissquote Bank Ltd  حقوق الطبع محفوظة لبنك© 

 

 المحتويات

 2 ........................................................................................................................................................... المحتويات

 4 .............................................................................................................................................. 2.0 اإلصدار في الجديد

 4 .......................................................................................................................................................... عامة نظرة

 5 ...................................................................................................................................... انيالبي الرسم تصميم جزء

 6 .......................................................................................................................................... األعلى األدوات شريط

 6 .......................................................................................................................................... األسفل اتاألدو شريط

 7 ....................................................................................................................... التوضيحية التعليقات تبديل أدوات شريط

 8 ................................................................................................................................................ البياني الرسم عرض

 8 ............................................................................................................................................. العمالت زوج تغيير

 8 ............................................................................................................................................. المتاح التاريخ تغيير

 8 ............................................................................................................................................ الزمني الفاصل تغيير

 8 .......................................................................................................................... البياني الرسم في التمثيل طريقة تغيير

 9 ..................................................................................................................................... االختصارات أدوات شريط

 9 ................................................................................................................................... البياني الرسم خصائص تغيير

 01 .........................................................................................................................................................جزالمو

 00 ................................................................................................................................................... السياق قائمة

 02 ......................................................................................................................................................... المؤشرات

 01 .................................................................................................................................................. مؤشر إضافة

 04 ................................................................................................................................. المؤشرات أحد معلمات تغيير

 05 .......................................................................................................................................... المؤشرات أحد إزالة

 05 ................................................................................................................................... االختصارات أدوات شريط

 05 ................................................................................................................................................... السياق قائمة

 06 .......................................................................................................................................................... التراكبات

 07 .................................................................................................................................................. تراكب إضافة

 08 .................................................................................................................................. التراكبات أحد معلمات تغيير

 08 ................................................................................................................................................... تراكب إزالة

 09 ................................................................................................................................... االختصارات أدوات شريط

 21 ................................................................................................................................................... السياق قائمة

 20 .............................................................................................................................................. التوضيحية التعليقات

 22 ........................................................................................................................................ توضيحي تعليق إضافة

 21 ................................................................................................................................. التوضيحي ليقالتع خصائص

 24 ......................................................................................................................................... توضيحي تعليق إزالة

 24 .............................................................................................. الحالي الوقت في المعروضة التوضيحية التعليقات جميع إزالة



 3|  الرسومات البيانية -دليل مستخدم   Swissquote Bank Ltd  حقوق الطبع محفوظة لبنك© 

 25 ......................................................................................................................................... توضيحي تعليق تعديل

 25 ............................................................................................................................... توضيحي تعليق نسخ .1

 25 .................................................................................................................................توضيحي عليقت نقل .2

 25 .............................................................................................................................. توضيحي تعليق ضبط .3

 26 ..................................................................................................................... التوضيحي التعليق إجراء إلغاء .4

 26 ................................................................................................................................................... السياق قائمة

 27 .................................................................................................................................................. التصغير/التكبير

 27 ........................................................................................................................................................... تكبير

 27 ................................................................................................................................... زمني نطاق تكبير .1

 27 ................................................................................................................................... القيمة طاقن تكبير .2

 27 ......................................................................................................................................................... تصغير

 27 .................................................................................................................................زمني نطاق تصغير .1

 27 ................................................................................................................................. القيمة نطاق تصغير .2

 28 ....................................................................................................................................... محدد زمني نطاق تكبير

 29 .......................................................................................................................................................... التنبيهات

 29 .................................................................................................................................................... تنبيه إضافة

 10 .............................................................................................................. (تنبيه إنشاء) Create alert الحوار مربح .1

 12 ................................................................................................................................ التنبيه صوت تكوين .2

 12 ............................................................................................................ (نشط تنبيه) alert triggered الحوار مربع .3

 11 ......................................................................................................................... محدد سعر إلى تنبيه إضافة .4

 14 ................................................................................................................... توضيحي تعليق إلى تنبيه إضافة .5

 15 ............................................................................................................................. تراكب إلى تنبيه إضافة .6

 16 ................................................................................................................................... زمني تنبيه إضافة .7

 17 ................................................................................................................................................. التنبيهات قائمة

 18 ..................................................................................................................................................... تنبيه تعديل

 18 ..................................................................................................................................................... تنبيه حذف

 19 ....................................................................................................................................... والتصدير والحفظ الطباعة

 19 ........................................................................................................................................................ الطباعة

 19 ................................................................................................................................................. كصورة الحفظ

 41 .......................................................................................................................................... القوالب وحفظ تحميل

 41 .......................................................................................................................................... قالب لحفظ .1

 41 .........................................................................................................................................قالب لتحميل .2

 40 .................................................................................................................................. قالب تسمية إلعادة .3

 40 ......................................................................................................................................... قالب لحذف .4

 40 ............................................................................................................................. ملف إلى قالب لتصدير .5



 4|  الرسومات البيانية -دليل مستخدم   Swissquote Bank Ltd  حقوق الطبع محفوظة لبنك© 

 40 ............................................................................................................................. ملف من قالب الستيراد .6

 
 

 2.0 الجديد في اإلصدار

  (التنبيهاتانظر )إمكانية إنشاء تنبيهات 

  (.ضبط تعليق توضيحياالستكشاف )انظر تم تحسين ضبط التعليقات التوضيحية لمنع إجراء التعديالت غير المرغوب فيها خالل 

 

 

 

 

 نظرة عامة

وشريط  شريط األدوات األعلىو جزء تصميم الرسم البيانيهي عبارة عن نافذة تحتوي على  Swissquoteالخاصة ببنك ( أداة الرسم البياني) Chart Toolأداة 

 .شريط األدوات األسفلو تبديل التعليقات التوضيحيةاألدوات 

 

 

 

  

1 
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 تصميم الرسم البيانيجزء 

 

 

 

 المحتويات

  (مثل أعمدة الشمع)تصميم الرسم البياني باستخدام طريقة التمثيل المحددة 

 اختيارية شبكة 

 شريط أدوات االختصارات  

 محورTime )الزمن( 

 محورValue (القيمة) 

 التجميع موجز معلومات 
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 شريط األدوات األعلى

 

 المحتويات

 محددCurrency pair ( العمالتزوج ) 

  محددAvailable history (المتاح التاريخ) 

  محددInterval (زمني فاصل) 

  زرSelect chart (بياني رسم تحديد) 

  زرAdd indicators (مؤشرات إضافة) (مؤشر إضافة انظر) 

  زرAdd Overlays (تراكبات إضافة) (تراكب إضافة انظر)  

  زر التبديلAnnotations toolbar (التوضيحية التعليقات أدوات شريط) (التوضيحية التعليقات انظر)  

 زرChart properties (خصائص الرسم البياني) 

 زر Alert list (قائمة التنبيهات) (التنبيهات قائمة انظر) 

 زر Create alert (إنشاء تنبيه) (تنبيه إضافة انظر) 

  زر التبديلSelect mode (تحديد وضع)  

  زر التبديلZoom mode (التصغير/وضع التكبير)  (التصغير/التكبير انظر)   

  زرZoom reset (التصغير/إعادة ضبط التكبير)  (التصغير/التكبير انظر)   

  زرZoom out (تصغير)  (تصغير انظر)   

  زرZoom in (تكبير)  (تكبير انظر)   

 شريط األدوات األسفل

 

 المحتويات

  زرAnnotations  (توضيحية تعليقات) (توضيحي تعليق إضافة انظر)  

  زرPrint (طباعة)  (الطباعة انظر)   

 زر Export image (تصدير صورة) (كصورة الحفظ انظر) 

 زر Save layout (حفظ تخطيط) (القوالب وحفظ تحميل انظر) 

 شريط التمرير 

 زرScroll to the last value (تمرير إلى آخر قيمة) 
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 شريط أدوات تبديل التعليقات التوضيحية 

 

 المحتويات

  زر التبديلHorizontal line (خط أفقي)  

  زر التبديلLine (خط)  

  زر التبديلSegment (قطعة)  

  زر التبديلVertical line (خط رأسي)  

  زر التبديلText (نص)  

  زر التبديلArrow (سهم)  

  زر التبديلSignal Buy (إشارة شراء)  

  زر التبديلSignal Sell (إشارة بيع)  

  زر التبديلEllipse (القطع الناقص)  

  زر التبديلTriangle (مثلث)  

  زر التبديل% Level (نسبة المستوى)  

  زر التبديلAndrew’s pitchfork )شوكة أندروز)  

  زر التبديلFibonacci cycles (دوائر فيبوناتشي)  

  زر التبديلFibonacci retracement (تصحيحات فيبوناتشي)  

  زر التبديلGann fan (فان جان)  

  زر التبديلRegression channel  (قناة االرتداد الخطي)  

 زرCopy selected (نسخ المحدد)  

 زرMove selected (نقل المحدد)  

 زرShow properties (عرض الخصائص)  

  زر التبديلDelete selected (حذف المحدد)  

  زرDelete all drawn objects (حذف جميع العناصر المرسومة) 

 (التعليقات التوضيحية)للتعرف على التفاصيل، انظر 

  



 8|  الرسومات البيانية -دليل مستخدم   Swissquote Bank Ltd  حقوق الطبع محفوظة لبنك© 

 عرض الرسم البياني

 تغيير زوج العمالت 

 .األعلى األدوات شريط فيالموجود  زوج العمالتحدد زوج عمالت جديد من محدد 

 

 .يظالن دون تغيير الفاصل الزمنيو التاريخإعدادا  مالحظة

 تغيير التاريخ المتاح

التصغير /سيتم استخدام هذه القيمة عند ضبط التكبير. الختيار الزمن الذي يتم عرضه ضمن الرسم البياني للحصول على أنسب عرض ممكن التاريخ المتاحاستخدم محدد 

 .المحدد الفاصل الزمنييعتمد أقصى تاريخ متاح على . االفتراضي

 

 .شهر، يكون أقصى تاريخ متاح هو دقائق 5في حالة الفاصل الزمني بقيمة : مثال

 تغيير الفاصل الزمني

  .المحدد التاريخ على المتاح الزمني للفاصل األدنى الحد يعتمد  .للتجميع الزمني الفاصل تغيير من تتمكن كي  الفاصل الزمنياستخدم محدد 

 

 .يوميا  ، يكون أدنى فاصل زمني للتجميع متاح هو سنوات 10في حالة التاريخ لمدة : مثال

 

بينما تستخدم طرق التمثيل " اإلغالق"سعر  التمثيل الخطييستخدم ". اإلغالق"و" المنخفض"و" المرتفع"و" االفتتاح: "يحتوي كل سعر على أربعة أسعار مالحظة

" اإلغالق"أول سعر بينما يمثل سعر " االفتتاح"، يمثل سعر "دقائق 5"في حالة الفاصل الزمني لمدة . كافة أنواع األسعار األربعة أعمدة الشمعاألخرى مثل 

 .أقصى وأدنى سعر خالل هذه الفترة الزمنية" المنخفض"و" المرتفع"يمثل السعرين (. دقائق 5بعد مضي )السعر األخير 

 في الرسم البياني تغيير طريقة التمثيل

سوف تظهر لك قائمة تتضمن جميع طرق التمثيل المتاحة حسب الترتيب  .في شريط األدوات األعلى تحديد رسم بيانيلتغيير طريقة عرض الرسم البياني، انقر فوق زر 

 . انقر فوق الخيار الذي تريده. األبجدي
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 شريط أدوات االختصارات 

 
 

  يعرض زرprice properties (خصائص السعر )  الخصائص الحالية لتمثيل الرسم البياني. 

 

 

 خصائص أعمدة الشمع

 

 

  يؤدي الزرadd overlays (إضافة تراكبات)   إلى فتح مربح الحوار"overlay" (تراكب)  

 تغيير خصائص الرسم البياني

 .من شريط األدوات األعلى

 

  لتغيير إعدادات العرض، انفر فوق الزرchart properties (خصائص الرسم البياني)   شريط األدوات األعلىالموجود في. 

  سوف يظهر مربع الحوارchart properties (خصائص الرسم البياني). 
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 .ويحتوي على خصائص عرض المحور والمؤشر المتصالب الشعري والشبكة والموجز وجميع خيارات العرض الممكنة

 .الرسم البياني ترتبط الخصائص بنافذة  مالحظة

 

  انقر فوقOK (موافق)  أغلق مربع الحوارلتطبيق التغييرات على الرسم البياني ثم. 

  انقر فوقApply (تطبيق)  دون الخروج من مربع الحوارلتطبيق التغييرات على الرسم البياني. 

  انقر فوقCancel (إلغاء) أن التغييرات التي لم يتم تطبيقها بالفعل هي فقط التي سيتم إلغاؤهاالحظ . إلغالق مربع الحوار دون تطبيق التغييرات األخيرة. 

 

 
 :من قائمة السياق

 

  انقر فوق}chart properties (خصائص الرسم البياني)  مربع الحوارchart properties (خصائص الرسم البياني). 

 الموجز

( باإلضافة إلى أي من أجزاء المؤشرات)في جزء الرسم البياني الرئيسي  (مربع الموجز) summary boxعندما يمر المؤشر فوق الرسم البياني، يمكن عرض 

 .لعرض المعلومات حول الفترة الزمنية المحددة

 

 لعرض المربع

 

  تأكد أن زر التبديلselect mode (وضع التحديد) قد تم تحديده. 

 انقل مؤشر الماوس إلى القيمة الزمنية التي تريدها. 

  إذا لم يتم عرض المربع، فافتح مربع الحوار . لمدة ثانية تقريبا  مرر المؤشرChart Properties (خصائص الرسم البياني)  وراجع الخاصية ضمن

Summary (الموجز) Show Summary (عرض الموجز). 

 

 

 

  عرض الموجز مع المؤشر والتراكب
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 قائمة السياق

 
 

 

  يؤدي الزرAdd indicators (إضافة مؤشرات)   إلى فتح مربع الحوارindicators (المؤشرات) ( المؤشراتانظر ) 

  يؤدي الزرAdd overlays (إضافة تراكبات)  إلى فتح مربع الحوارoverlays (تراكبات) ( التراكباتانظر) 

  يؤدي الزرChart Properties (خصائص الرسم البياني)   إلى فتح مربع الحوارchart properties (خصائص الرسم البياني). 

 (تغيير خصائص الرسم البيانيانظر )
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 المؤشرات 

 .من تطبيق معادلة رياضية على معلومات السعر الخاصة باألصل المؤشريتم استنباط 

 

 RSI)تبين اللقطة التالية ثالثة مؤشرات (. المقياسعادة  ما ال يشتركون في نفس )مستقلة " منطقة"تظهر المؤشرات ضمن الرسم البياني، ويكون كل واحد منها في 

كما هو مبين بواسطة )تتسم المنطقة التي تحتوي على المؤشرات بأنها قابلة إلعادة ضبط الحجم . مع المعلمات االفتراضية لهذه المؤشرات( Aroomو MACDو

 (.األسهم الحمراء الموجودة على اللقطة
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 إضافة مؤشر 

  انقر فوق الزرAdd indicators (إضافة مؤشرات)   فتح مربع حوار يحتوي على جميع المؤشرات المتاحة شريط األدوات األعلىضمن. 

 

 

 

 مربع حوار المؤشرات يعرض الوصف

 

 

 RSIيمكن تحديد مؤشر واحد عدة مرات، كأن يتم عرض منطقتين مستقلتين للمؤشر . على جميع المؤشرات المحددة( المحدد” )Selected{“يحتوي القسم 

 .باستخدام معلمات مختلفة

 

عند تحديد أحد المؤشرات المتاحة، يظهر وصف هذا المؤشر في النافذة الموجودة على الجانب . على جميع المؤشرات المتاحة (المتاح" )Available"يحتوي القسم 

 .األيمن

 

 :مؤشرإلضافة 

 

  انقر نقرا  مزدوجا  فوق المؤشر ضمن القسم"available( "المتاح )حدد المؤشر وانقر فوق  أوAdd (إضافة). 

  انقر فوقOK (موافق)  أغلق مربع الحوارعلى المؤشرات ثم  التغييراتلتطبيق . 

  انقر فوقApply (تطبيق)  دون الخروج من مربع الحوارعلى المؤشر  التغييراتلتطبيق . 

  انقر فوقCancel (إلغاء)  الحظ أن التغييرات التي لم يتم تطبيقها بالفعل هي فقط التي سيتم إلغاؤها. دون حفظ التغييرات األخيرةمربع الحوار إلغالق. 
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 تغيير معلمات أحد المؤشرات

 :في مربع حوار المؤشرات

 

  انقر فوق  القسم“}Selected( ”المحدد) . الجانب األيمنسوف يتم عرض الخصائص على: 

 

 

 

 مربع حوار المؤشرات يعرض الخصائص

 

 

 :من شريط أدوات االختصارات

 

  انقر فوقindicator properties (خصائص المؤشر)  لعرض خصائص المؤشر. 
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 :من قائمة السياق

 

  انقر فوقindicator properties (خصائص المؤشر)  لعرض خصائص المؤشر.  

 إزالة أحد المؤشرات

 :في مربع حوار المؤشرات

 

  انقر مرة  واحدة فوق أحد المؤشرات إلزالته من قسم"selected( "المحدد) . إلزالة عدة مؤشرات، استمر في الضغط على مفتاح<Ctrl > مع النقر

 .فوق كل مؤشر على حدة

  انقر فوقRemove (إزالة). 

 

 

 :من شريط أدوات االختصارات

 

  انقر فوقremove indicator (إزالة مؤشر)   الخاص بالمؤشر إلزالته شريط أدوات االختصاراتضمن. 

 شريط أدوات االختصارات 

 .يظهر شريط أدوات االختصارات ضمن لوحة العرض الخاصة بكل مؤشر على حدة

 

  يؤدي الزرIndicator properties (خصائص المؤشر)  إلى عرض خصائص المؤشر.  

  يؤدي الزرAdd overlays ( تراكباتإضافة)   إلى فتح مربح الحوار"overlay" (تراكب)  

  يؤدي الزر Remove indicator (إزالة مؤشر) إلى إزالة المؤشر. 

  يؤدي الزر Move up (نقل ألعلى) إلى نقل المؤشر إلى أعلى. 

  يؤدي الزر Move down (نقل ألسفل) إلى نقل المؤشر إلى أسفل. 

 قائمة السياق

 
 

  يؤدي زرAdd overlays (إضافة تراكبات)   إلى فتح مربع الحوار“Overlay” )(إضافة تراكبانظر ) (تراكب 

  يؤدي الزرIndicator properties (خصائص المؤشر)  إلى عرض خصائص المؤشر. 
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 التراكبات

ومن أمثلة التراكبات مؤشر (. xالمحور " )القيمة"ينبغي أن يشترك في نفس مقياس . التراكب هو نوع من المؤشرات يتم عرضه فوق الرسم البياني ضمن نفس اإلطار

 .المتوسطات المتحركة ومؤشر أشرطة البولنجر ومؤشر اتشيموكو

 

مع التراكب  EURUSDتبين لقطة الشاشة التالية الرسم البياني . يظهر عنوان التراكب في الجزء األيسر األعلى من عرض الرسم البياني مع المعلمات الخاصة به

من االنحرافات القياسية المرسومة  2يوما  مع وجود  20لمدة " اإلغالق"لسعر " المتوسط المتحرك البسيط"تم في هذا المثال الضبط على عرض ". أشرطة البولينجر"

 . باستخدام األشرطة على الجانبين

 

 

 

 ضمن الرسم البياني" أشرطة البولينجر"تراكب 
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 إضافة تراكب

 الذي يحتوي على التراكبات المتاحة، انقر فوق  (تراكبات) Overlaysلفتح مربع الحوار 

 

 Add overlays (إضافة تراكبات)  األعلى األدوات شريط في. 

  مدخل القائمةOverlays (تراكبات) في قائمة السياق الخاصة بالرسم البياني. 

 Add overlays (إضافة تراكبات)  االختصارات أدوات شريط في.  

 

 

 
 

 

يمكن تحديد تراكب واحد لعدة مرات، مثل الحصول على متوسطين متحركين ذي فترات . على جميع التراكبات المحددة (المحدد” )Selected{“يحتوي القسم 

 .زمنية مختلفة

 .عند تحديد تراكب متاح، يظهر الوصف الخاص به على الجانب األيمن. على جميع التراكبات المتاحة (المتاح" )Available"يحتوي القسم 

 : إلضافة تراكب

  انقر نقرا  مزدوجا  فوق تراكب"available( "متاح )ثم انقر فوق " متاح"انقر فوق تراكب  أوAdd (إضافة). 

  انقر فوقOK (موافق)  أغلق مربع الحوارعلى التراكب ثم  التغييراتلتطبيق . 

  انقر فوقApply (تطبيق) دون الخروج من مربع الحوار على التراكب  لتطبيق التغييرات . 

  انقر فوقCancel (إلغاء) الحظ أن التغييرات التي لم يتم تطبيقها بالفعل هي فقط التي سيتم إلغاؤها. دون تطبيق التغييرات األخيرة إلغالق مربع الحوار. 
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 تغيير معلمات أحد التراكبات

 : من مربع حوار التراكبات

  انقر فوق  أحد التراكبات ضمن القسم“}Selected( ”المحدد) .سوف يتم عرض خصائصه على الجانب األيمن. 

 

 

 
 

 

 :من شريط أدوات االختصارات

 
  انقر فوقoverlay settings (إعدادات التراكب)   لعرض مربع حوارoverlay's properties (خصائص التراكب). 

 

 
 :من قائمة السياق

 
  الماوس األيمن فوق خط تراكبانقر بزر. 

  انقر فوق مدخل القائمةShow properties for <overlay name( > اسم التراكب>عرض خصائص> .  

 إزالة تراكب 

 :من مربع حوار التراكبات

 

  انقر فوق  أحد التراكبات ضمن القسم“}Selected( ”المحدد) . إلزالة أكثر من واحد، استمر في الضغط على مفتاح<Ctrl >أثناء النقر. 

  انقر فوقRemove (إزالة). 

 

 

 :من شريط أدوات االختصارات

 

  انقر فوقRemove overlays (إزالة تراكبات)   الخاص بالتراكب شريط أدوات االختصاراتفي.  
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 :من قائمة السياق

 

 انقر فوق . انقر بزر الماوس األيمن فوق خط تراكب}Delete <overlay name( > من القائمة  <تراكباسم >حذف. 

 شريط أدوات االختصارات 

 .محدد تراكبيظهر شريط أدوات االختصارات ضمن لوحة عرض الرسم البياني لكل 

 

 
 

  يعرض الزرoverlay settings (إعدادات التراكب)   مربع الحوارoverlay’s properties )على النحو التالي (خصائص التراكب: 

 

 

 

 باستخدام االختصار خصائص تراكب تم فتحها

 

 

  يؤدي الزر Remove overlay (إزالة تراكب)  تراكبإلى إزالة. 
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 قائمة السياق

 
 

 

  يؤدي مدخل القائمةShow properties for <overlay name( > إلى  عرض مربع  <اسم التراكب>عرض خصائص

 .(خصائص التراكب( overlay’s propertiesالحوار

  يؤدي مدخل القائمةCreate alert on <overlay line name( > إلى فتح مربع الحوار   <اسم خط التراكب>إنشاء تنبيه على

create alert (إنشاء تنبيه) ( إضافة تنبيه إلى تراكبانظر)  مع التحديد المسبق للخيار<overlay line name> (< اسم خط

 .كمعلمة ثانية (<التراكب

  يؤدي مدخل القائمةDelete <overlay name( > اسم التراكب>حذف)>  حذف التراكب إلى. 
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 التعليقات التوضيحية

تعليقات ) annotationsالستخدام التعليقات التوضيحية، حدد زر تبديل شريط األدوات . هي عبارة عن كائنات مرسومة على اللوحات التوضيحيةالتعليقات 

 التعليقات قائمة فتح ليتم األسفل األدوات شريط في  (توضيحية تعليقات) annotations فوق انقر أو ،األعلى األدوات شريط في  ( توضيحية

 .المنبثقة التوضيحية

 

 

 التعليقات التوضيحية

 

 

 قائمة التعليقات التوضيحية المنبثقة
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 إضافة تعليق توضيحي

  قائمة التعليقات التوضيحية المنبثقةأو في  شريط أدوات التعليقات التوضيحيةانقر فوق زر التعليق التوضيحي الذي تريده في. 

 المؤشراتيمكن إضافة التعليقات التوضيحية إلى الرسم البياني الرئيسي باإلضافة إلى . قم بالرسم مباشرة  على شاشة الرسم البياني. 

  (مما يتيح للمستخدم الرسم مرة  ثانية وثالثة، إلى آخره)يظل زر التعليق التوضيحي المحدد نشطا  بعد اكتمال عملية الرسم 

  التعليقات التوضيحية، يجب تنفيذ أحد اإلجراءات التالية توقف إنشاءلكي: 

 .انقر فوق رمز التعليق التوضيحي المحدد -

 .األعلى األدوات شريط في  (وضع التحديد) select modeانقر فوق زر  -

 .االفتراضي وضع التحديدفوق الرسم البياني للعودة إلى انقر بزر الماوس األيمن  -
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 التوضيحيخصائص التعليق 

 :، قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية(خصائص التعليق التوضيحي) annotation’s propertiesلفتح مربع الحوار 

  التعليق التوضيحي الذي تريد تعديلهانقر نقرا  مزدوجا  فوق. 

 فوق التعليق التوضيحي وانقر فوق المدخل  انقر بزر الماوس األيمن“Show properties for <annotation name( ”> عرض

 . في قائمة السياق <(اسم التعليق التوضيحي>خصائص 

  حدد زر التبديلshow properties (عرض الخصائص)  الذي التوضيحي التعليق فوق الماوس بتحريك قم .التعليقات أدوات شريط في 

 .التحديد لتأكيد انقر - الباهت األزرق باللون تمييزه يتم عندما .تعديله تريد

 

 

 :(خصائص التعليق التوضيحي) annotaion's propertiesتغيير القيم في مربع الحوار المفتوح 

 

 

 

 (خصائص التعليق التوضيحي) Annotation’s propertiesمربع الحوار 

 

 

يعني أن هذا التعليق التوضيحي سوف يظهر لكافة الرسومات البيانية الخاصة بزوج العمالت  (تعليق توضيحي مشترك" )shared annotation" ملحوظة

 .كما سيتم تذكرته في حالة إغالق أداة الرسم البياني األخير ويتم استرداده عند إعادة فتح أداة الرسم البياني. هذا

  انقر فوقOK (موافق) أغلق مربع الحوارعلى التعليق التوضيحي ثم  لتطبيق التغييرات. 

  انقر فوقApply (تطبيق) دون الخروج من مربع الحوار على التعليق التوضيحي  لتطبيق التغييرات. 

  انقر فوقCancel (إلغاء) الحظ أن التغييرات التي لم يتم تطبيقها بالفعل هي فقط التي سيتم إلغاؤها. إلغالق مربع الحوار دون تطبيق التغييرات األخيرة . 
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 إزالة تعليق توضيحي

 : من شريط أدوات التعليق التوضيحي

 

  حدد زر التبديلdelete selected (حذف المحدد) . عندما يتم تمييزه باللون  .قم بتحريك الماوس فوق التعليق التوضيحي الذي تريد حذفه

 .انقر لتأكيد التحديد -األزرق الباهت 

 

 

 :من قائمة السياق

  انقر فوق مدخل القائمة . األيمن فوق التعليق التوضيحي الذي تريد حذفهانقر بزر الماوسdelete <annotation name( > اسم >حذف

 .<التعليق التوضيحي

 

 
 .في حالة ارتباط أي تنبيهات بالتعليق التوضيحي المحذوف، يتم حذف هذه التنبيهات أيضا   مالحظة

 الوقت الحاليإزالة جميع التعليقات التوضيحية المعروضة في 

 : من شريط أدوات التعليق التوضيحي

  انقر فوق الزرDelete all drawn objects (حذف جميع العناصر المرسومة)  

 

 

 :من قائمة السياق

 انقر فوق مدخل القائمة . انقر بزر الماوس األيمن فوق أداة الرسم البيانيDelete all drawn objects (حذف جميع العناصر المرسومة). 

 

 
 .في حالة ارتباط أي تنبيهات بالتعليق التوضيحي المحذوف، يتم إزالة هذه التنبيهات أيضا   مالحظة

 
وليس فقط تلك الخاصة الظاهرة  يؤدي إلى حذف جميع التعليقات التوضيحية (حذف جميع العناصر المرسومة) Delete all drawn objects مالحظة

دقائق، يتم إزالة التعليقات التوضيحية الخاصة بالرسم البياني  5في الرسم البياني ذي الفاصل الزمني الحالي لمدة  :مثال. بالفاصل الزمني المحدد الستخدامه

 (.كما هو الحال في الرسومات البيانية الشهرية والمستمرة كل ساعة)دقائق باإلضافة إلى التعليقات التوضيحية الموجودة على األطر الزمنية األطول  5لمدة 
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 تعديل تعليق توضيحي

 نسخ تعليق توضيحي .1

 : من شريط أدوات التعليق التوضيحي

 

  حدد زر التبديلcopy selected (نسخ المحدد) . عندما يتم تمييزه باللون  .قم بتحريك الماوس فوق التعليق التوضيحي الذي تريد نسخه

 .انقر لتأكيد التحديد -األزرق الباهت 

 

 

 :من قائمة السياق

 
 انقر فوق .  انقر بزر الماوس األيمن فوق التعليق التوضيحي الذي تريد نسخهcopy <annotation name( > اسم تعليق >نسخ

 . <(توضيحي

 وضع النسخانقر بزر الماوس األيمن كي تخرج من . انقر للتأكيد. حرك التعليق التوضيحي إلى الموضع الذي تريده. 

 نقل تعليق توضيحي .2

 : التعليق التوضيحيمن شريط أدوات 

 

  حدد زر التبديلmove selected (نقل المحدد) . عندما يتم تمييزه باللون  .قم بتحريك الماوس فوق التعليق التوضيحي الذي تريد نقله

 .انقر لتأكيد التحديد -األزرق الباهت 

 

 
 :من قائمة السياق

 

  انقر فوق مدخل القائمة . نقلهانقر بزر الماوس األيمن فوق التعليق التوضيحي الذي تريدmove <annotation name( > اسم >نقل

 .<(التعليق التوضيحي

 حرك الماوس كي تضبط موضع التعليق التوضيحي . 

 .الموضع الجديدانقر لتأكيد  -

قم ،  الضبطمرة  أخرى كي تخرج من وضع انقر بزر الماوس األيمن . الضبطوضع النقل وتدخل إلى وضع  كي تخرج من انقر بزر الماوس األيمن  -

 وضع التحديدوالعودة إلى   وضع النقلكي تخرج من  انقر بزر الماوس األيمن. النقل وضعبإلغاء تحديد التعليق التوضيحي الحالي والرجوع إلى 

 .االفتراضي

 ضبط تعليق توضيحي .3

 لضبط النقاط الداخلية في تعليق توضيحي

 

 

 : التوضيحيمن شريط أدوات التعليق 

 

  حدد زر التبديلmove selected (نقل المحدد) . عندما يتم تمييزه باللون  .قم بتحريك الماوس فوق التعليق التوضيحي الذي تريد نقله

 .انقر لتأكيد التحديد -األزرق الباهت 
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 :من قائمة السياق

 
 انقر فوق مدخل القائمة . انقر بزر الماوس األيمن فوق التعليق التوضيحي الذي تريد ضبطهMove <annotation name( > اسم >نقل

 .<(التعليق التوضيحي

 انقر فوق الخط  -في حالة ضبط خط . اضبط نقاط التحكم في التعليق التوضيحي. وضع الضبطللتراجع عن النقل والدخول في  انقر بزر الماوس األيمن

 .إلنشاء نقطة تحكم

 انقر . وضع النقلسوف يؤدي هذا اإلجراء إلى إلغاء تحديد التعليق التوضيحي الحالي والعودة إلى . وضع الضبطكي تخرج من  انقر بزر الماوس األيمن

 .االفتراضي وضع التحديدوتعود إلى   وضع النقلكي تخرج من  بزر الماوس األيمن مرة  أخرى

 إلغاء إجراء التعليق التوضيحي .4

 فوق الرسم البياني أثناء إجراء التعديل أو إجراء التعليق التوضيحي للتراجع عن التغييرات انقر بزر الماوس األيمن . 

 قائمة السياق

 
 

 

  يؤدي مدخل القائمةShow properties for <annotation name( > اسم التعليق التوضيحي>عرض خصائص)>   إلى فتح

 .(التوضيحي خصائص التعليق( annotation’s propertiesمربع الحوار 

  يؤدي مدخل القائمةCopy <annotation name( > اسم التعليق التوضيحي>نسخ)>  إلى نسخ التعليق التوضيح. 

  يؤدي مدخل القائمةMove <annotation name( > اسم التعليق التوضيحي>نقل)>  إلى نقل التعليق التوضيحي. 

  يؤدي مدخل القائمةDelete <annotation name( > اسم التعليق التوضيحي>حذف)>  إلى حذف التعليق التوضيحي. 

  يؤدي مدخل القائمةCreate alert( >إنشاء تنبيه)   إلى فتح مربع الحوارcreate alert (إنشاء تنبيه) ( إضافة تنبيه إلى تعليق انظر

 .كمعلمة ثانية (<اسم التعليق التوضيحي>) <annotation name>مع التحديد المسبق للخيار  (توضيحي

  يؤدي مدخل القائمةEdit alert (تعديل تنبيه)   إلى فتح مربع الحوارEdit alert (تعديل تنبيه)  (تعديل تنبيهانظر )للتنبيهات المرتبطة. 

  يؤدي مدخل القائمةDelete alert(s( ) (تنبيهات)تعديل تنبيه)  إلى حذف كافة التنبيهات المرتبطة بهذا التعليق التوضيحي. 

  يؤدي مدخل القائمةDelete all drawn objects (حذف جميع العناصر المرسومة)   المعروضة إلى حذف جميع التعليقات التوضيحية

دقائق والرسومات  5دقائق، سوف يتم حذف التعليقات التوضيحية الموجدة على الرسم البياني لمدة  5في الرسم البياني ذي الفاصل الزمني لمدة  :مثال .حاليا  

 (الشهرية والمستمرة على مدار الساعة إلى آخره)البيانية ذات األطر الزمنية األعلى 
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 التصغير/التكبير

 تكبير

 تكبير نطاق زمني .1

 :يجب تنفيذ أحد اإلجراءات التالية

 

  انقر فوقzoom in (تكبير)   يتم تحديث محور الزمن ومحور القيمة  .(يتم عرض عنصري رسم بياني كحد أدنى)لتكبير العرض الحالي

 .تلقائيا  

  يتم تحديث محور الزمن ومحور السعر تلقائيا  . مرر إلى أعلىثم  محور الزمنضع الماوس فوق. 

  محور الزمن ومحور السعر تلقائيا  يتم تحديث . اسحب إلى اليسارثم  محور الزمنضع الماوس فوق. 

 تكبير نطاق القيمة .2

  يتم تحديث محور السعر باستخدام قيم أكثر دقة، لكن محور الزن لن يتحرك. مرر إلى أعلىثم  محور القيمةضع الماوس فوق. 

 تصغير

 تصغير نطاق زمني .1

 :يجب تنفيذ أحد اإلجراءات التالية

 

  انقر فوق الزرzoom out (تصغير) يتم تحديث محور الزمن ومحور السعر تلقائيا   .العرض الحالي لتصغير. 

  مرر إلى أسفلثم  محور الزمنضع الماوس فوق. 

  يتم تحديث محور الزمن ومحور السعر تلقائيا  . اسحب إلى اليمينثم  محور الزمنضع الماوس فوق. 

 تصغير نطاق القيمة .2

  تحديث محور القيمة بقيم أكثر ذات نطاق أكبر، بينما ال يتحرك نطاق الزمن من موضعهيتم . مرر إلى أسفلثم  محور القيمةضع الماوس فوق. 
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 تكبير نطاق زمني محدد

  حدد زر التبديلZoom mode (التصغير/وضع التكبير)  . 

 حدد النطاق الزمني الذي تريد تكبيره. 

 

 

 
 

 
 :حدد نطاق زمني آخر أو قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية

 

  حدد زر التبديلselect mode (وضع التحديد) كي تعود إلى نقل الرسم البياني في الوضع الطبيعي. 

  وضع التحديدانقر بزر الماوس األيمن فوق الرسم البياني للعودة إلى  . 

  انقر فوق الزرzoom reset (التصغير/إعادة ضبط التكبير)   إلعادة ضبط طريقة العرض على اإلعداد االفتراضي، كما هو محدد بواسطة

  .شريط األدوات األعلىفي  (فاصل زمني) intervalو (التاريخ) historyإعدادي 
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 التنبيهات 

المحددة حتى في حالة عدم فتح نافذة أداة الرسم سوف يتم تنفيذ التنبيهات .  أو عرض مربع حوار عند تحقق شرط معين/يمكن ضبط التنبيهات بحيث يتم تشغيل صوت و

 .البياني

 

 .فاعرض مربع حوار المعلومات مع تشغيل صوت - 1.3116إلى مستوى أدنى أو هبط إلى  EURUSDإذا انخفض سعر : مثال على التنبيه

 

 

 

  الزمنوتنبيهات  تنبيهات القيمة: يوجد نوعان من التنبيهات

 

  القيمةوتشمل تنبيهات 

 

 

 

 

 ما يلي الزمنوتشمل تنبيهات 

 

 

 إضافة تنبيه

 إلنشاء البياني الرسم فوق انقر .متصالب مؤشر إلى الماوس مؤشر سيتحول .األعلى األدوات شريط في  (إنشاء تنبيه) create alertانقر فوق زر 

 .تنبيه

 حركة سعر العملة 

 حركة قيمة المؤشر 

  التراكب( قيم)حركة قيمة 

 

 قيمة الخط أو القطعة 

  التراكب( قيم)قيمة 

 قيمة ثابتة 

 

< 

<= 

> 

>= 

All crossing 

= 

≠ 

 

 < الزمن الحالي

>= 

 

 خط رأسي 

 تاريخ محدد 
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 .(إنشاء تنبيه) create alertسوف يؤدي ذلك إلى فتح مربح الحوار 
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 (إنشاء تنبيه) Create alert مربح الحوار .1

 
 

 

 .هذه الشروط جميعلتنشيط التنبيه، يجب أن تتحقق . الواحد على عدة شروطيمكن أن يحتوى التنبيه 

 (.الشروط) conditionsقسم هذه الشروط مدرجة في 

 

 .( تفاصيل الشروط) condition detailsيتم عرض التفاصيل في قسم . لالطالع على تفاصيل شرط معين، اختر من القائمة

 

 يمكن أن ينشط في الحاالت التالية 

 

 On price (على سعر) - مباشرة  بعد تلقي سعر معين. 

 On bar (على شريط) -  دقائق 5في مثال الشريط لمدة )بعد إغالق شريط. 

 

 
 .محدد عند تنشيط التنبيه (صوت) soundأو تشغيل تنبيه /و (تنبيه نشط) alert triggeredمن الممكن أن يتم عرض مربع الحوار 

 

 .، فسيتم حذف التنبيه تلقائيا  بعد تنشيطه(حذف التنبيه بعد التنفيذ) delete alert after executionإذا تم تحديد الخيار 

 

 السعر اختصارات أدوات شريط ضمن  (قائمة التنبيهات) alert listبعد إنشاء التنبيه، يظهر الزر 

 

  المؤشر اختصارات أدوات شريط وعلى 

  



 32|  الرسومات البيانية -دليل مستخدم   Swissquote Bank Ltd  حقوق الطبع محفوظة لبنك© 

 تكوين صوت التنبيه .2

 .تشغيل ملف صوت مخصص يمكن ضبط التنبيه على

 

 . (بحث عن ملف صوت) find sound fileانقر فوق . في مربع التحرير والسرد الخاص بالصوت (مخصص) Customللقيام بذلك، حدد 

 . (تشغيل) play الزر تنشيط يتم ملف، تحديد حالة في  .(ملف فتح( ”Open File“ القياسي الحوار مربح فتح يتم

 

 

 
 

 

 .، فسيستمر تشغيل الصوت المحدد إلى أن يتم إيقافه( تكرار) Loopإذا تم تحديد الخيار 

 

 :إليقاف الصوت المتكرر، قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية

 

  أغلق مربع الحوارalert triggered (تنبيه نشط)   إذا كان مفتوحا. 

  انقر فوقmute (كتم)   في مربع الحوارalert triggered (تنبيه نشط). 

  انقر فوقmute all (كتم الكل)   في مربع الحوارalert list (قائمة التنبيهات). 

 (تنبيه نشط) alert triggered مربع الحوار .3

 
 

 

التنبيه النشط وزمن التنشيط وزوج العمالت وأي فاصل زمني في الرسم البياني أدى إلى تنشيط  (تنبيه نشط) alert triggeredيعرض مربع الحوار 

 .زمن التنشيطإذا تم ترك مربع الحوار دون تحديد خياراته وتم تنشيط التنبيه مرة  أخرى،  فسيتم نقل مربع الحوار إلى المقدمة مع تحديث . التنبيه

 

 

 :المحتوى

 

  يؤدي الزرEdit alert (تعديل تنبيه)  إلى فتح مربح الحوارedit alert (تعديل تنبيه)  

  يؤدي الزرMute (كتم)  إلى إيقاف صوت التنبيه 

  يؤدي الزرDelete alert (حذف تنبيه) إلى حذف التنبيه النشط 

  



 33|  الرسومات البيانية -دليل مستخدم   Swissquote Bank Ltd  حقوق الطبع محفوظة لبنك© 

 إضافة تنبيه إلى سعر محدد .4

 .من شريط األدوات األعلى

 

  انقر فوقCreate alert (إنشاء تنبيه ). سوف  .انقر فوق السعر الخاص بالتنبيه الذي تريده .سيتحول مؤشر الماوس إلى مؤشر متصالب

 .(إنشاء تنبيه) create alertيؤدي ذلك إلى فتح مربح الحوار 

 

 

 :من قائمة التنبيهات

 

  انقر فوقadd alert (إضافة تنبيه ).  سوف يؤدي ذلك إلى فتح مربح الحوارcreate alert (إنشاء تنبيه).  قي قسمcondition 

details (تفاصيل الشرط) حدد ،price (سعر)  أو<indicator name> (اسم مؤشر) كأول معلمة وvalue (قيمة)  كمعلمة

 .ثانية
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 إضافة تنبيه إلى تعليق توضيحي .5

 .من شريط األدوات األعلى

 

  انقر فوقCreate alert (إنشاء تنبيه) . سوف يؤدي ذلك  .انقر فوق الموقع المطلوب للتنبيه .متصالب سيتحول مؤشر الماوس إلى مؤشر

أو  (سعر) price، حدد (تفاصيل الشرط) condition detailsقي قسم  .(إنشاء تنبيه) create alertإلى فتح مربح الحوار 

<indicator name> (اسم مؤشر) كأول معلمة وannotation (تعليق توضيحي) كمعلمة ثانية. 

 

 

 :التنبيهاتمن قائمة 

 

  انقر فوقadd alert (إضافة تنبيه) .  سوف يؤدي ذلك إلى فتح مربح الحوارcreate alert (إنشاء تنبيه).  قي قسمcondition 

details (تفاصيل الشرط) حدد سعر ،<indicator name> (اسم مؤشر) كأول معلمة وannotation (تعليق توضيحي)  كمعلمة

  .ثانية

 

 

 :من قائمة السياق

 

 انقر فوق مدخل القائمة . انقر بزر الماوس األيمن فوق التعليق التوضيحي الذي سيحدد التنبيهCreate alert (إنشاء تنبيه ).  يؤدي ذلك إلى فتح

 .مع التحديد المسبق للتعليق التوضيحي كمعلمة ثانية  (إنشاء تنبيه) <Create alertمربع الحوار 
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 إضافة تنبيه إلى تراكب .6

 .شريط األدوات األعلى من

 

  انقر فوقCreate alert (إنشاء تنبيه) . سوف يؤدي ذلك إلى فتح  .انقر فوق الرسم البياني .سيتحول مؤشر الماوس إلى مؤشر متصالب

كمعلمة أولى أو  (تراكب) overlayحدد  (تفاصيل الشرط) condition detailsفي القسم  .(إنشاء تنبيه) create alertمربح الحوار 

 .ثانية

 

 

 :من قائمة التنبيهات

 

  انقر فوقadd alert (إضافة تنبيه) .  سوف يؤدي ذلك إلى فتح مربح الحوارcreate alert (إنشاء تنبيه).  في القسمcondition 

details (تفاصيل الشرط)  حددoverlay (تراكب) كمعلمة أولى أو ثانية. 

 

 

 :من قائمة السياق

 

  انقر فوق مدخل القائمة . الماوس األيمن فوق التراكب الذي سيحدد التنبيهانقر بزرcreate alert on <overlay name( > إنشاء تنبيه على

 .مع التحديد المسبق للتراكب كمعلمة ثانية  (إنشاء تنبيه) <Create alertيؤدي ذلك إلى فتح مربع الحوار  .<( اسم التراكب>
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 إضافة تنبيه زمني .7

 .من شريط األدوات األعلى

  انقر فوقCreate alert (إنشاء تنبيه) . سوف يؤدي ذلك إلى فتح  .انقر فوق الرسم البياني .سيتحول مؤشر الماوس إلى مؤشر متصالب

أو خط رأسي كمعلمة  (تاريخ مخصص) custom dateكمعلمة أولى و (زمن) timeحدد  .(إنشاء تنبيه) create alertمربح الحوار 

 .ثانية

 

 
 :من قائمة التنبيهات

 

  انقر فوقadd alert (إضافة تنبيه) .  سوف يؤدي ذلك إلى فتح مربح الحوارcreate alert (إنشاء تنبيه).  حددtime (زمن) 

 .أو خط رأسي كمعلمة ثانية (تاريخ مخصص) custom dateكمعلمة أولى و

 

 

 :من قائمة السياق

  انقر فوق مدخل القائمة . الذي سيؤدي إلى تنشيط التنبيه الخط الرأسيانقر بزر الماوس األيمن علىCreate alert (إنشاء تنبيه ).  سوف يؤدي

 .كمعلمة أولى والخط الرأسي كمعلمة ثانية مسبقة التحديد (زمن) timeمع تحديد  (إنشاء تنبيه) Create alertذلك إلى فتح مربع الحوار 
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 قائمة التنبيهات

 .االختصارات أدوات شريط أو األعلى األدوات شريط في  (قائمة التنبيهات) alert listلعرض قائمة جميع التنبيهات المحددة، انقر فوق 

 

 

 
 

 

 .يتم تمييز حالة التنبيه المنشط باللون األصفر. يؤدي ذلك إلى عرض قائمة بجميع شروط التنبيهات المحددة مع توضيح حالتهم الحالية ووقت تنشيط التنبيه في آخر مرة

 

  يؤدي الزرAdd alert (إضافة تنبيه)   إلى فتح مربح الحوارcreate alert (إنشاء تنبيه)  

  يؤدي الزرEdit alert (تعديل تنبيه)   إلى فتح مربح الحوارedit alert (تعديل تنبيه)  

  يؤدي الزرDeactivate (إلغاء تنشيط)  يتم حذف خطوط التنبيه من الرسم البياني .إلى تعطيل التنبيه المرتبط بالشرط المحدد. 

  يؤدي الزرActivate (تنشيط)  يتم استرجاع خطوط التنبيه إلى الرسم البياني .إلى تمكين التنبيه المرتبط بالشرط المحدد. 

  يؤدي الزرMute all (كتم الكل)  إلى إيقاف التنبيهات الصوتية لكافة التنبيهات الموجودة في النظام. 

  يؤدي الزرDelete alert (حذف تنبيه)  إلى حذف التنبيه المرتبط بالشرط المحدد. 

 .  (شرط حذف) delete condition الزر فوق وانقر  ( تعديل تنبيه) edit alertلحذف الشرط المحدد فقط، انقر فوق الزر   مالحظة
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 تعديل تنبيه

 :يجب تنفيذ أحد اإلجراءات التالية

 

 انقر فوق مدخل القائمة . انقر بزر الماوس األيمن فوق التعليق التوضيحي الذي تريد تعديلهedit alert (تعديل تنبيه ).  سوف يؤدي ذلك إلى فتح

 .(تعديل تنبيه) edit alertمربح الحوار 

  انقر فوق الزرalert list ( التنبيهاتقائمة)   انقر فوق  .حدد شرط التنبيه الذي تريد تعديله .شريط أدوات االختصاراتأو  شريط األدوات األعلىفي

 .(تعديل تنبيه) edit alertسوف يؤدي ذلك إلى فتح مربح الحوار  . (تعديل تنبيه) edit alertالزر 

 حذف تنبيه

 :يجب تنفيذ أحد اإلجراءات التالية

 

 انقر فوق مدخل القائمة . األيمن فوق التعليق التوضيحي المرتبط بالتنبيه الذي تريد حذفه انقر بزر الماوسdelete alert(s( ) ( تنبيهات)حذف تنبيه)

 .التنبيهات المرتبطة بهذا التعليق التوضيحي جميعسوف يؤدي ذلك إلى حذف  .

  انقر فوقalert list (قائمة التنبيهات)   انقر  .حدد واحد من شروط التنبيه التي تريد حذفها .شريط أدوات االختصاراتأو  شريط األدوات األعلىفي

 .سوف يؤدي ذلك إلى حذف التنبيه . (حذف تنبيه) delete alertفوق 

 

 تعديل) edit alert الحوار مربع في . (تعديل تنبيه) edit alertلحذف شرط واحد فقط من التنبيه الذي يحتوي على عدة شروط، انقر فوق   مالحظة

 . (شرط حذف) delete condition فوق انقر ثم حذفه تريد الذي الشرط حدد ،(تنبيه
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 الطباعة والحفظ والتصدير 

 الطباعة

  انقر فوقprint (طباعة)   سوف يؤدي ذلك إلى فتح مربح الحوار  .شريط األدوات األسفلفي“Print” )طباعة). 

 الحفظ كصورة 

  انقر فوقexport image (تصدير صورة)   سوف يؤدي ذلك إلى فتح مربح الحوار القياسي  .شريط األدوات األسفلفي“Save File” 

 .(حفظ ملف)

 
 :مثال للصورة الناتجة

 

 

 

 نتيجة الحفظ كصورة 
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 تحميل وحفظ القوالب

 templates الحوار مربح فتح إلى ذلك يؤدي سوف .سابقا   المحفوظة القوالب استرداد أو لحفظ  (حفظ تخطيط) save layoutانقر فوق الزر 

management (القوالب إدارة). 

 

 

 
 

 

 .يتم تخزين القوالب على الخادم بحيث تصبح التخطيطات متاحة حتى عند تسجيل الدخول من جهاز كمبيوتر أو موقع مختلفين. وهو يعرض قائمة بالقوالب المحفوظة حاليا  

 

ملف يتم إدارته بواسطة المستعرض لتخزين معلومات عن موقع ويب " )ملف االرتباط"يتم تعريف مستخدم الويب من خالل   appletمالحظة لمستخدمي تطبيق 

 .لذلك سوف يتم حفظ التخطيطات عن طريق استخدام نفس الكمبيوتر فقط( معين

 لحفظ قالب .1

 .البياني الحالي، أدخل اسم يُستخدم في حفظ قالب الرسم (اسم التخطيط) Layout nameفي الحقل 

 

 .لتحديد خيارات الحفظ«  … » انقر فوق الزر: خيارات 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (.إدارة القوالب) templates managementسوف يؤدي ذلك إلى حفظ القالب وإغالق مربح الحوار . (حفظ) Saveانقر فوق 

 لتحميل قالب

، لكن يمكن أيضا  أن (يستحسن)بصورة افتراضية  (الكل) Allيتم تحديد 

إذا تم . يتم حفظ التراكبات والمؤشرات فقط وإلغاء تحديد كافة العناصر الباقية

القالب بضبط عرض الرسم التاريخ، فسيقوم /تحديد العرض والفاصل الزمني

 . البياني والفاصل الزمني والتاريخ على القيم المحفوظة عند التحميل
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 انقر فوق القالب الذي تريد تحميله. 

  انقر فوقLoad (تحميل) . سوف يؤدي ذلك إلى تحميل في الرسم البياني الحالي وإغالق مربح الحوارtemplates management ( إدارة

 (.القوالب

 إلعادة تسمية قالب .2

 انقر فوق القالب الذي تريد إعادة تسميته. 

  انقر فوقrename (إعادة تسمية). 

  يؤدي ذلك إلى عرض مربع الحوارselect new name (تحديد اسم جديد): 

 

 

 
 

 

 أدخل اسما  جديدا  للقالب . 

  انقر فوقOK (موافق). 

  لحذف قالب  .3

 انقر فوق القالب الذي تريد حذفه . 

  انقر فوقRemove (إزالة). 

 لتصدير قالب إلى ملف  .4

 انقر فوق القالب الذي تريد تصديره. 

  انقر فوقExport (تصدير). 

  في مربع الحوار القياسي“Save File( ”حفظ ملف)زوج العمالت الحالي هو اسم الملف المقترح بصورة افتراضية. ، اختر الوجهة واسم الملف. 

 الستيراد قالب من ملف  .5

  انقر فوقImport (استيراد) . 

  في مربع الحوار القياسي“Open File( ”فتح ملف) اختر ملف الستيراده . 

  إذا كان هذا االسم موجودا  بالفعل، فسوف يتم إضافة أرقام في النهاية لضمان تفرد جميع . بنفس اسم الملفسوف يتم عرض القالب المستورد ضمن القائمة
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