
  بخش اول
 

 است و براي چه منظور استفاده مي شود ؟ دايناميك تريدر چه نرم افزاري
 

ديريت م است كه توسط گروه تحليل دايناميك تريدر با  اين نرم افزار ، يكي از نرم افزارھاي بسيار كاربردي و جالب توجه
اين نرم افزار وجود دارد كه به مرور در شده است ، يك سري ابزارھاي اختصاصي در  آقاي رابرت ماينر طراحي و ارائه

 . ھاي بعدي مورد بررسي قرار مي گيرد پست
و نرم !!! دالرمي باشد كه توسط گروه المميز قيمتش به صفر تومان رسيد  1700قيمت اين نرم افزار بسيار جالب حدود 

 . استفاده مي كنند شده اين نرم افزاركردند ، كه تقريباً بيشتر كاربران حاضر در ايران از نسخه ك ر ك  افزار رو ھك
 

  : چند مورد از محاسن اين نرم افزار
 

  گرافيك بسيار باال محيطي با
  بسيار مناسب براي اليوت كاران بدليل سھولت ليبل گذاري

  قابليت بسيار باال در تحليل زماني
  اري نداريميك سري از نسبت ھاي فيبو كه ك امكان حذف خطوطي كه مورد نياز نيست مانند

 
  اتوماتيك نشان دادن پيوت ھاي روزانه بصورت
  تحليل زماني خودكار و ارائه گزارش

  كامل بودن ابزار پيچفورك
  دسته بندي كندل ھاي يك روز با رنگ بندي مشخص

 
. 
. 
. 
. 

  . نرم افزار حتي قادر است بصورت ان الين مانند متا تريدر كار كند اين
 

 . خواھم داد ھاي بعدي ابزارھا و روش ھاي كاري اين نرم افزار بسيار جالب را توضيحخدا در پست  به اميد
 
 

  قسمت دوم
 

) ھست  توي ھر سايتي سرچ كنيد نرم افزار مربوطه و انديكاتور و ك ر ك اش( ك ر ك كردن اون  بعد از نصب نرم افزار و
  : كه بشرح زير ھست. يك سري تنظيمات بايد روش انجام بديم 

 
 ASCII باز ميشه ، وارد يك كادري. ميشيم  portfolio manager وارد file رو باز مي كنيم ازز گزينهDT برنامه بعد از نصب

Setup  تنظيم مي كنيم و 1يك كادر جديد باز يمشه كه مانند شكل شماره . ميشيم save ميزنيم . 
 

كه با فلش  2و  1مي شويم از اونجا مورد شماره  Edit ردوا portfolio manager كردن مجدددر ھمان پنجره save بعد از
تنظيم كرده باشيم  داده شده را مانند شكل تنظيم مي كنيم ، سپس اگر مرحله اول يعني شكل قبل را درست نشون

تا به قسمت سمت راست منتقل شود در اين  كليك مي كنيم add all اين كادر وسط ديتاي ما بايد ظاھر شود كه روي
 . براي اين سبدمون تعيين كنيم رو ميزنيم تا اسمي save portfolio as حالت

 
  مراحل تموم شد ،
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و متا  اين ھست كه طرف نرم افزار رو نصب كرده و انديكاتور مربوطه رو روي متا تريدر گذاشته توضيحات باال با فرض
 . تريدر ديتا توليد مي كنه و دايناميك از اون مي گيره
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  بخش سوم
 

  انواع نمودارھا
 

ساختار براي نشان دادن ساختار  5در نرم افزار دايناميك تريدر  را انتخاب مي كنيم كه Bar Type بخش chart از منوي
 بنده بشخصه از گزينه آخر يعني فرم. كه در شكل پيوست تك تك آنھا نامگذاري شده است  نمودار تعريف شده است

كه در نمودار  اينكه اين دوره مشخص چي ھست بايد عرض كنم. مي كنم  خطي نمودار با دوره مشخص استفاده
مي باشد ) ساعت  24(معرف يك روز كاري  مالحظه مي فرماييد كه نمودار در دو رنگ سبز و آبي مي باشد كه ھر رنگ

ساعته باشد  4ريم ما و مثال اگر تايم ف...... آبي مي زند و  24و بعد  ميله سبز 24يعني اگر نمودار ما يك ساعته باشد 
شود يعني به  اما اگر تايم فريم ما ديلي باشد مقياس آن ھفتگي مي. مي زند ..... ميله سبز و  6بعد  ميله آب و 6

 . ازاي ھر ھفته يك رنگ مي باشد

http://abcbourse.ir/


 
 

  بخش سوم
 

  ابزار فيبوناتچي

فيبو اصالحي  فيبو ريتريسمنت يا ابزار چھار تايي فيبو ناتچي نشان داده شده است ، دو مورد ان 1 در شكل شماره
براي اكسپنشن يك ابزار دارد و براي  بر خالف فيبو كه. مي باشد و دو مورد آن فيبو اكسپنشن يا سه نقطه اي 

براي  ساختار نمودار الزم 1در ھمين شكل شماره  . ابزار موجود است ريتريسمنت ھم يك ابزار اينجا براي ھر كدام دو
 . ھا نيز بصورت شماتيك نشان داده شده استترسيم ھر كدام از آن

 
شود كه مي توانيد  ظاھر مي 2روي آيكون ھر كدام از اينھا كليك راست نماييد صفحه اي مانند شكل شماره  اگر شما

آن  2در ھمين شكل شماره . بيفزاييد يا كم كنيد  تنظيمات مربوطه را انجام دھيد مانند ھر نسبت فيبو كه دوست داريد
مربوط به چگونگي استفاده از ابزار فيبو مي باشد كه دو فرم دارد يكي بر اساس  نامگذاري شده 1ه با شماره بخش ك
پيپي قيمت استفاده  درصدي قيمت يكي بر اساس تغييرات پيپي قيمت كه معموالً در بازار فاركس از تغييرات تغييرات

 . قيمتمي كنيم و در بورس تھران بعنوان مثال از تغييرات درصدي 
پارامتر ھست يكي بر اساس  نامگذاري شده رسم فيبو بر اساس دو 2آن بخش كه با شماره  2در ھمان شكل شماره 

 . اساس ھمان سقف و كف قرار مي دھيم كه معموالً بر close و يكي بر اساس قيمت low و high نقاط
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دن چارت مي شود نگھداشتن آن خط يا ابزار مورد حدود زيادي باعث خلوت ش يك قابليتي كه دايناميك تريدر دارد و تا

ريتريسمنت و  تنھا دو خط 3باشد و اك كردن بقيه خط و خطوط اضافي ، بعنوان مثال در شكل شماره  نياز ما مي
متا تريدر موجود نيست و نمودار ما معموال  اكيپنشن نمايان ھست و بقيه خطوط پاك شده است در حاليكه اين ابزار در

 . باشد شلوغ مي
 

 كليك راست كردم% 78.6اصالح قرار داريم روي ھمان % 78.6ريتريسمنت كشيدم كه روي  AB بين 3در شكل شماره 
keep me  بين. زده شد كه بقيه نسبت ھيافيبو پاك شد و فقط ھمين باقي ماند BCD اكسپنشن نزولي رسم  ھم

را زدم  Thick كليك راست نموده و% 100سطح  روي. كردم و بقيه پاك شد  keep me آن را نيز% 100كردم كه سطح 
 . كه ضخيم تر شده است

 . كليك راست ھم در شكل مبسوط توضيح داده شده است بقيه كاربردھاي
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  بخش چھارم
 

 ( قسمت اول(نرم افزار  معرفي نوار ابزار سمت چپ
 
بترتيب معرفي مي  شده است كه ھر يك را نشان داده 3و 2و  1بترتيب سه ابزار با شماره ھاي  1شكل شماره  در
  : كنم
 

  خط روند .1
 

 گونه خط روي چارت استفاده مي شود اگر روي اين ابزار كليك راست كنيم چھار گزينه وجود اين ابزار براي رسم ھر
 : دارد كه بترتيب عبارتند

 
  استفاده مي شود خط روند معمولي به ھمين سبكي كه غالباً) الف 

 
  باشد كشيده شده و امتداد داشته) راست(روند به سمت جلو خط ) ب
 
  خط روند به ھر دو سو امتداد داشته باشد) ج
 
  نوك پيكان داشته باشد خط روند جلوش) د

 
 
  كانال.2
 

 . ترسيم نمود با كليك راست روي اين ابزار مي توان رنگ ابزار را تغيير داد دو خط موازي مي توان
 
 

  چنگال اندروز .3
 

اگر روي . از چنگال اندروز بقيه ابزارھاي تكنيكي بخصوص متا تريدر مي باشد  يك ابزار بسيار جالب كه بسيار كامل تر
آن به قرار زير  ظاھر مي شود كه بترتيب ھر كدام از شماره ھاي روي 2كليك راست كنيم مانند شكل شماره  اين ابزار
  : است

 
 . خطوط ھشدار باال يا پايين را مي توانيم تعيين نماييم ي كند ، كه تعدادخطوط ھشدار را براي ما ترسيم م .1
 
 . مي شود% 50عبارت زده شود چنگال معمولي تبديل به چنگال  چنانچه تيك اين .2
 
متعارف  قسمت زده شود چنگال از دو طرف كامل كشيده مي شود و بصورت كانال در مي آيد كه خيلي اگر تيك اين .3

  ده از اننيست استفا
 
ميانه را با نسبت ھاي فيبو ناتچي تميز دھيم مي توانيم ھر  چنانچه بخواھيم پھناي بين يك باند چنگال و خط .4

 . كرده تيك بزنيم نسبتي كه بخواھيم را وارد
 
 . رنگ چنگال را مي توانيم تغيير دھيم. 5
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 بخش پنجم
 

 ( قسمت دوم(افزار  معرفي نوار ابزار سمت چپ نرم
 
 

  خط بابسون .1
 

عكس  يك حركت چنانچه بتوانيم يك حركت را كاناليزه نماييم به اندازه عرض كانال خطوط عمل و اين ابزار در ابتداي
و عكس العمل باال و پايين را  چنانچه روي اين ابزار كليك راست مي توانيم تعداد خطوط عمل. العمل رسم مي نمايد 

مثال مي توانيم آن كانال را به نسبت ھاي فيبو ناتچي نيز  زير آن بخش نيز بعنوان در.براي نرم افزار مشخص نماييم 
 . نمونه اي از كاربرد اين ابزار ترسيم شده است 2شماره  در شكل. تقسيم نماييم 

 
 
  زواياي گن.2
 

آشنا بوده و از با روش ھاي گن  اين ابزار براي ترسيم خطوط گن استفاده مي شود و قابل استفاده كساني است كه
 سايت ھاي زير مراجعه نمود آن استفاده مي كنند ، براي اطالعات بيشتر مي توان به

 angles.html-gann-http://www.tjfengcai.com/using 
http://www.robertwcolby.com/gann.html 

 
  زاويه خطوط محدوده .3

مي خواھيم از  4بعنوان مثال در شكل شماره  . براي رسم زوايا در يك محدوده فيزيكي از منحني، استفاده مي شود
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% 25طور كه مي بينيد نسبت ھاي زواياي مشخص تقسيم بندي نماييم ھمان ميباشد را با BC فضايي كه بين A نقطه
تيك  نكته اي كه بايد بدان دقت نمود در زير كادر. خورده است و اين نسبت ھا ترسيم مي شود  تيك% 75و % 50، 

 B به A را برداشتيم يك بار يك خط از برداشته شود و براي رسم نيز دو كار بايد انجام دھيم وقتي ابزار auto draw گزينه
 . ترسيم مي كنيم C به A و يك بار خط از
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 بخش ششم
 

 ( قسمت سوم(افزار  معرفي نوار ابزار سمت چپ نرم
 
 
 رگرسيون خطوط.1

 بسته شدن را بصورت يك خط روند نشان مي دھد گاھي اين خط زير قيمت و گاھي باالي قيمت خط رگرسيون نقاط
توان فاصله اين خطوط را تغيير داد  تنظيمات اين ابزار ميمي باشد ، كه اين خط به ھمراه خود دو باند نيز دارد كه در 

پايان يافتن كاركشن ھا مي باشد يا در مواقعي كه الگوي پرچم تكميل  يكي از كاربردھاي اصلي اين ابزار براي فھميدن.
 . باند بيرون مي رود مي شود قيمت از
بينيم كه با خروج قيمت از باند از انجايي كه روند  مي يك كاربرد اين ابزار را روي يك حركت اصالحي 2در شكل شماره 

 . كنيم قبلي بازار صعودي بود باي مي
 
 
  زمان/مربع قيمت .2
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 . ھندسي مربع شكل مي باشد كه روي چارت ترسيم مي شود زمان يك فضاي/ مربع قيمت 
زمان مي . يمت و زمان بازي كند حمايتي و مقاومتي را براي ق زوايا و تقسيمات خطوط ترسيمي در آينده مي تواند قش

از  روزھاي تقويمي باشد توضيح اين بخش و كاربرد آن بسيار طوالني و وقت گير است و خارج تواند روزھاي تريدي يا
 . خواھيم داد بحث معرفي يك ابزار است ، در بخش ھاي بعد بطور اجمالي در مورد اين ابزار توضيح

 
  جعبه رسم .3
 

 اين. محدوده ھايي كه انتظار داريم بازار در اين منطقه واكنش نشان دھد را نشان دھيم  ده است كهيك ابزار بسيار سا
 منطقه در بر گيرنده قيمت و زمان مي باشد
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 بخش ھفتم
 

 ( قسمت چھارم(افزار  معرفي نوار ابزار سمت چپ نرم
 
  برچسب پيوت ھا.1

 . است كنند كه كار را براي اليوت كارھا بسيار سھل و آسان نموده گذاري امواج استفاده مي از اين ابزار براي شماره
 
  انتھاي امواج اليوت.2
 

مي باشد  End Of Waves مخفف عبارت EOW امواج اليوت را به ما نشان مي دھد كه اين ابزار بصورت اتوماتيك انتھاي
  . باز مي شود 2روي اين ابزار كليك چپ كنيم صفحه اي مانند شكل  اگر. 

مثال در  باشيم ما بايد الگوھاي اليوتي را داشته باشيم سپس از اين ابزار استفاده كنيم بعنوان بايد بخاطر داشته
از اين ابزار استفاده مي  3موج  را موج شماري كردم اكنون براي محاسبه تارگت ھاي 2و  1من موج  2شكل شماره 

شروع  نگاه كليك اول و دوم را روي جايي كه فكر مي كنيمآ روي ابزار كليك مي كنيم w3 كنم بدين صورت كه روي
 . را به ما نشان مي دھد 3كه كالسترھاي موج ) در شكل نشان داده شده است ( دھيم  انجام مي ھست 3موج 

  ..... موج را مي توانيم تغيير دھيم و كليك راست نمايين تنظيمات ھمان ..... w3  ،w4 اگر روي ھر كدام از موج ھا مثل
 

  شمارش قيمت .3
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را مي توانيم به فواصل  ابزار نيز يكي از ابتكارات گروه دايناميك تريدر مي باشد كه ما يك محدوده قيمتي مشخص اين
بدين صورت است كه يك سطح رفرنس را انتخاب مي  روال كار 3بعنوان مثال در شكل شماره . مساوي تقسيم نماييم 

قسمت از چارت نرم افزار از بيس به فواصل متساوي كه ما تعيين كرديم چارت  يك دوم روي ھرو با كل) كليك اول (كنيد 
اين سطوح  بازار به. پيپي تقسيم نمودم  150قيمتي تقسيم مي كند ، مثال در اين شكل من به فواصل  را از نظر

مي آيد مي توان ھر بار از يك  بدست واكنش نشان مي دھد ، بسته به آناتومي و ساختار چارت كه به تجره و تكرار
 tick در بازار فاركس تنظيمات بايد روي. راست روي اين ابزار انجام داد  تنظيمات را مي توان با كليك. نسبتي بھره برد 

 . باشد
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 بخش ھشتم

 
 (قسمت پنجم(افزار  معرفي نوار ابزار سمت چپ نرم

 
  درصدي از قيمت .1

نشان  كليك راست روي اين ابزار انجام مي شود مي توانيم درصد تغيير قيمت را از يك سطحبا  با تنظيمات اين ابزار كه
 . دھيم

 
  نسبت پروجكشن زماني با دو نقطه.2

اين سه تكنيكي  ابزاري است دو نقطه اي كه. را انجام دھيم  ret  ،tcr  ،ext توانيم تحليل ھاي زماني با اين ابزار مي
استفاده كرديم كه با دو كف زمان كف سوم را  tcr ما از ابزار 2عنوان مثال در شكل شماره ب.زماني روي آن سوار است 

 . شناسايي نموديم
 
 

 پروجكشن زماني با سه نقطه نسبت .3
انجام دھيم ، ابزاري است سه نقطه اي كه اين تكنيكي زماني روي ان  را atp با اين ابزار مي توانيم تحليل ھاي زماني

 . آورديم بين سه ماژور يك در ميان زمان ماژور بعدي را بدست atp ما از 3مثال در شكل شماره  انسوار است بعنو
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 بخش نھم
 

 (قسمت ششم(افزار  معرفي نوار ابزار سمت چپ نرم
 
  كندل ھا پيش بيني زماني با استفاده از شمارش.1

كندل ھا را مي  انجام مي دھيم ، تعداد) كليك راست با (مبدا مشخص با تنظيماتي كه روي اين ابزار  اين ابزار از يك
يك خط عمود رو ي چارت ترسيم كند ،  ....،  89،  55،  34روي كندل ھاي  x شمارد ، بعنوان مثال مي گوئيم از تاريخ

 . واكنش جالبي نشان مي دھند گاھاً چارت ھاي مختلف به يك سري اعداد خاص
 
  شمارش گر تاريخ.2

فايل تكست  كاربرد خاص دارد ، بعنوان مثال شما كل كسوف ھاي اتفاق افتاده در يك دھه را وارد يك سرياين ابزار يك 
مشخصص كرديد را روي نمودار نشان مي  مي كنيد و با اين ابزار فراخواني مي كنيد ، اين ابزار تاريخ ھايي كه شما

 . نجومي روي چارت مي باشدبررسي پديده ھاي  دھد ، كاربرد اصلي اين ابزار تا حدود زيادي
 
  خطوط مرجع قيمت.3

دارد كه  كه چند بخش.مرجع قيمت خطوط افقي ھستند كه برچسب قيمت و زمان روي آنھا درج مي شود  خطوط
 را ليبل گذاري نمايد..... بعنوان مثال مي تواند روي سقف يا كف يا 
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 بخش دھم
 (قسمت ھفتم(چپ نرم افزار  معرفي نوار ابزار سمت

 
 
  آكردئون سيكل.1

 . تقسيم مي كند اين سيكل محور زمان را به نواحي متساوي الفاصله بصورت سيكلي
 
  مشخصات اكسترمم ھا.2

 نمودار كه غالباً روي اكسترمم ھا دنبالش ھستيم را به ما مي دھد ، چنانچه روي اين اين ابزار مشخصات ھر بخش از
  : ا و قابليت ھا دارد كه بترتيب عبارتند ازابزار كليك راست كنيم يك سري كاربرد ھ

 . تاريخ آن كندل را مشخص مي كند.1
 . قيمت را در آن بخش مشخص مي كند.2
 . تغيير قيمتي را بين دو سطحي كه مشخص كرديم نشان مي دھد.3
 . قيمت را بين دو سطحي كه نشان داديم مشخص مي كند درصد تغيير.4
  دو نقطه اي كه شخص كرديم را نشان مي دھد نتعداد كندل ھاي معامالتي بي.5
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 . نقطه مشخص مي كند تعداد كندل ھاي تقويمي را بين دو.6
 . نرخ تغيير بين دو نقطه را مشخص مي كند .7
 . اصالحي و متناوب را مشخص مي كند نسبت ھاي.8
 . كندل ھا استفاده مي كند بجاي سقف ھا يا كف ھاي كندل ھا از نقاط بسته.9

 . اطالعاتش را اعالم مي كند بطور اتوماتيك پيوت ھاي سقف را مشخص كرده و.10
 . اطالعاتش را اعالم مي كند بطور اتوماتيك پيوت ھاي كف را مشخص مي كند و.11
 
 
  افزودن متن.3

 . توان متن روي صفحات اضافه نمود با اين ابزار مي
 
  حركت موس.4

 . ست و براي كليك كردن روي بخش ھاي مختلف اين ابزار فعال استغالباً اين ابزار فعال ھ در حالت طبيعي
 
 جفت خط متقاطع.5

 . روي چارت به تصوير مي كشد دو خط متقاطع است كه در ھر زمان قيمت و زمان را
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 يازدھم بخش
 

  ھا پيوت
 
 

1. PDL )Prevouse Daily levels) 
 

باشد سطوح مھم روز اخير را نشان مي دھد با كليك  موجود مي) ساعتي( اين ابزار كه فقط در نمودار ھاي بين روزي 
 . خواسته شده را مشخص نماييد راست روي اين ابزار مي توانيد موارد

 
2. daily pivot levels DPL 

 
مقاومتي است نشان مي  ابزار پيوت ھاي مھم روزانه را در چھار سطح كه دو مورد سطح حمايتي و دو مورد سطح اين
  . مقاومتي عمل مي كنند بعنوان نقشR2 و R1 بعنوان سطح حمايتي و S2 و S1 د كه دو سطحدھ
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 دوازدھم بخش
 

 اليوت تارگت باندھاي امواج
 
اينكه چه موجي از سلسله امواج اليوت قرار است اتفاق بيفتد داشته باشيم مي  چنانچه ما يك پيش بيني از ابزار اين
ظاھر  2مانند شكل شماره  اگر روي اين ابزار كليك راست كنيم. زماني شان را به ما نشان دھد تارگت قيمتي و  تواند

يعني اين ابزار حداقل و حداكثر و . داشته باشند  مي شود كه حداقل ، حداكثر و سطح متداول ھمه امواج بايد تيك
ه كاربرد اين ابزار نشان داده شده كه يك نمون 3بعنوان مثال در شكل شماره . سطح متعارف امواج را نشان مي دھد

 . را نشان مي دھد 5احتمالي موج  اھداف
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 سيزدھم بخش
 

 . رو توضيح ميدم در اين بخش دو قسمت از نوار ابزار باال
 
نشان مي  2ھم بصورت چارت ھاي عمودي مانند شكل شماره  اين قسمت كليه نمودارھايي كه باز مي باشد را با .1

 . باز ھست كه ھمه را با ھم نشان مي دھد االي صفحه سه چارتكه در ب. دھد 
 
 . اين تفاوت كه نمودار ھا را با ھم بصورت افقي نشان مي دھد مي باشد با 1مانند توضيحات بند  .2
 
نمي توانند  ماژورھا و مينورھاي نمودار ما را بصورت اتوماتيك شناسايي مي كند كه گاھاً افرادي كه اين قسمت .3

اين ابزار . ابزار مي تواند به مدد آنھا بيايد  را شناسايي كنند اين.... حركات تركيبي بازار مانند الگوھاي ھارمونيك و 
. ابزار بواھيد حركات اصلي را نشان دھد يا حركات كوچك بازار را ھم نشان دھد  درجه بندي دارد و خود مي توانيد از

ماژورھا را نشان  كه 2مي بينيم كه دكمه رسم اتوماتيك فعال ھست و گزينه شماره  3 مثال در شكل شماره بعنوان
 . نماييد مي دھد فعال مي باشد ، براي امتحان بقيه موارد را نيز امتحان

 
 
كنيد و معموالً كاربرد خاصي ندارد و حالت  در اين بخش شما ميزان حركتي و درصد ماژورھا را دستي تعيين مي.4

  . مي باشد نرم افزار ب اندازه كافي كاربردي اتوماتيك
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 بخش چھاردھم
 

 انديكاتورھا
 

 در خصوص اين. مي توانيم دسترسي به انديكاتورھاي نرم افزار داشته باشيم  Indicators از منوھاي باال از بخش
بايد  Moving Average Osilator از اول اينكه انديكاتور مك دي در اين بخش را. بخش دو نكته را الزم ديدم عنوان نمايم 

موضوع دوم اينكه اگر دو انديكاتور را با ھم زير نمودار باز كنيد در . دھيد  تغيير 12.26.9انتخاب نماييد كه تنظيماتش را به 
يكي از انديكاتورھا  بازگشايي مي شود چنانچه بخواھيم انديكاتور ھا زير ھم باز شوند روي tab معمولي بصورت حالت

 . را بر مي داريم Tabbed ليك راست مي كنيم و تيكك
باشد و يك جزوه جالب  طراحي خود شركت مي DTOscilator سلسله انديكاتورھاي موجود در نرم افزار ، انديكاتور از

 ترجمه شده است كه توصيخ به مطالعه آن مي كنم نيز در خصوص روش ھاي تريد با اين انديكاتور منتشر و به فارسي
. 
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  بخش پانزدھم
 

  قيمتي مقايسه كردن دو نوسان
 

 كه دو نوسان را در بازار از نظر تغيير قيمت و نسبت ...Compare two Swings عنوان يك بخش داريم با tools از منوي
نوسان  Manual Swing روي دادم ، از 3در ابتدا مطابق توضيحاتي كه در بخش سيزدھم بند . زماني مقايسه مي كند 

مي شويم  compare two swings و tools ابتدا وارد 2سپس مانند شكل ) 1مانند شكل . (بازار را مشخص مي كنيم 
 نوسان به نام ھاي يك و دو در بازار داريم كه مي توانيم از نظر تعداد كندلي و يك كادري باز مي شود ، حال ما دو

ديتاي آن نوسان به كادر  كليك مي كنيم 2نوسان شماره  جابجايي پيپي بررسي كنيم حال در ابتدا روي ھر بخش از
ديتاي نوسان دوم ھم وارد مي شود و عمليات  كليك مي كنيم 1اضافه مي شود و سپس روي ھر قسمت از نوسان 

  . اين تغييرات توضيح داده شده است 2شماره  در شكل. مقايسه اتوماتيك صورت مي گيرد 
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 شانزدھم بخش
 

  دو نقطهزمان بين  .1
ما مشخص مي كند ، وقتي وارد اين بخش مي شويم يك كادر كوچك  اين ابزار مدت زمان بين دو نقطه انتخابي را براي

دلخواه كليك مي كنيم كه در قسمت سوم تعداد كندل ھاي بين اين دو نقطه را نشان مي  باز مي شود در دو نقطه
 . دھد

 
  فواصل زماني مشخص بين حال و آينده.2
 به آن مي دھيم و روي يك تاريخ مشخص)  365مثالً (باز مي شود كه ما تعداد كندل مشخصي  اين قسمت كادري در

  . قبلي و بعدي را نشان ميدھد تا كندل 365در چارت كليك مي كنيم ، در اين ھنگام نرم افزار بطور اتوماتيك تاريخ 
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  بخش ھفدھم
 
 

  تنظيمات رنگ و فونت نرم افزار
 
ظاھر مي شود در اين شكل كاربرد ھر رنگ  1كادري مانند شكل  كه. مي شويم  colors وارد قسمت Tools منوياز 

 . توضيح داده شده است
 

 را به دلخواه تغيير داد.... قيمت ، زمان ،  از مسيري كه نشان داده شده مي توان رنگ و فونت محور 2در شكل شماره 
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  بخش ھجدھم
 

  قالب دھي
 
در ھر بار باز و بسته نمودن نرم افزار چنانچه انديكاتوري در زير نمودار آورده  نرم افزار دايناميك تريدر در حالت طبيعي در

افزودن ھر چارتي يك تعداد  چنانچه بخواھيم با ھر بار باز كردن نرم افزار و باشد در مرحله بعدي پاك خواھد شد ، شده
خواھيم را ذخيره نماييم بدين صورت كه مانند شكل زير  بايد آن قالبي كه كه مي انديكاتور مشخصي در زير چارت باشد

 را Save Template as عبارت Tools افزوده شده است را داريم ، از منوھاي باال از بخش MACD و RSI كه دو انديكاتور
افزار را مي بنديم يا يك چارت  رمدر مرحله بعد وقتي ن. انتخاب مي كنيم و يك اسم براي قالب خود در نظر مي گيريم 

را انتخاب مي كنيم و مي بينيم كه نمودار با انتخاب قالب Load Template عبارت Tools جديد باز مي كنيم از منوي
 صورتي در مي آيد كه مي خواستيم ذخيره شده به ھمان

 
 .  
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 بخش نوزدھم
 

 كردن فضاي كاري ذخيره
 

روي چارت باقي مي ماند ،  و تحليل ھا در نمودار با بستن اين نرم افزار آن تغييراتمتا تريدر كه با رسم خطوط  بر عكس
باز كردن  براي اينكه تغييرات گذشته پابرجا باشد و در مي رود اما در دايناميك تريدر با ھر بار بستن اين تغييرات از بين

 save عبارت workspaces كه از منوي كنيم مجدد داينايك تريدر تغييرات قبلي مجدداً ظاھر شود بدين صورت عمل مي
Workspace as فايل با پسوند. بخواھيم ذخيره مي نماييم  را انتخاب مي كنيم و به ھر اسمي كه dtw كه مخفف 

Dynamic trader work space است ذخيره مي شود با بستن چارت دوباره وارد workspace شده و open Workspace 
 . زنيم را مي

 
 

 
  ستمبخش بي

 
  حالت تمريني

 
و براي تھيه اساليد ھاي آموزشي بسيار مفيد ھست حالت  يك ويژگي بسيار جالبي كه در اين نرم افزار وجود دارد

شويم صفحه اي باز مي شود كه از ما مي  Training Mode وارد chart اگر از منوي تمرني اين نرم افزار مي باشد
افزار مانند  ذخيره نماييم وقتي ذخيره مي كنيم يك بخشي به سمت راست نرمنمودار مربوطه را با اسمي  خواھد
كليك نماييم از نقطه كليك به بعد پاك  اضافه مي شود اگر عالمت قيچي را برداريم و روي ھر قسمت از نمودار 1شكل 

ند ، قسمت پايين اين نمودرا اضافه و يك كندل از نمودار كم مي ك بترتيب يك كندل به 1-و  1+مي شود ، دو قسمت 
 براي افرادي كه روي نمودار بخواھند بصورت مرحله به مرحله. حالت تمريني خارج مي كند  بخش ھم نمودار را از

 . آموزش داده و توضيحات ارائه دھند بھترين ابزار مي باشد
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  بخش بيست و يكم
 

  ھشدار
 

قيمتي با تنيمات دلخواه مي باشد ، بعنوان مثال چنانچه انتظار  يكي از قابليت ھاي جالب توجه دايناميك تريدر ھشدار
 حمايتي معتبر شكسته شود و كندل در ھمان تايم فريم ھمان باال بسته شود مي توانيد اين داشته باشيد يك سطح

ما مد بوق يا آھنگي كه ش تنظيمات را در نرم افزار اعمال كنيد چنانچه خواسته ھاي شما عملي شد نرم افزار ھمان
را بعنوان يك  0.6791روندي را ترسيم نموده ايم و سطح  بعنوان مثال در شكل زير ما خط. نظر داريد را خواھد نواخت 
 چنانچه كندل در ھمين تايم فريم زير اين عدد بسته شود روند را شكسته شده در نظر مي سطح معتبر در نظر گرفتيم

مي كنيم كادري مانند شكل  را انتخابMake price alert است مي كنيمگيريم ، با اين توصيف روي ھمين عدد كليك ر
تنظيمات مربوطه را به ھر نحوي كه بخواھيم اعمال  باز مي شود تيك آھنگ در سمت راست را فعال مي كنيم ، سپس

ما مي شد بوق بزند ، ش 0.6791كمتر از  Close طوري تنظيم كردم كه قيمت ميكنيم بعنوان مثال در اين شكل من
  .......،  open مثل ھر چيز ديگر close و ھمينطور بجاي. بگذاريد ... عالمت كوچك تر مساوي ، بزرگ تر يا  توانيد جاي
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  دوم قسمت بيست و
 

 
 

Price Time Squares 
 . ھای زمانی را ترسيم نمایيد در سمت چپپ نوار ابزار نرم افزار کليک چپ نمایيد تا مربع PT بر روی دکمه

تواند روزھای  زمان می.قيمت روی چارت استفاده می شود  –زمان برای محدوده ھندسی زمانی  -قيمت  مربع
 . معامالتی باشد یا رزھای تقویمی

سه خط افقی . حاوی تقسيمات و زوایاست ) مستطيل) مربع قيمت زمان زیر حالت متداول آن می باشد ، مربع
تقسيم % 25این خطوط جعبه را به قسمت ھای .قرار دارند  0.75و  0.5،  0.25در ) زمان(و سه خط عمودی ) قيمت(

 144عرض  اگر. کندل خواھد بود  135و  90% 45کندل باشد بنابراین تقسيمات زمانی  180عرض جعبه  اگر. کرده اند 
باالترین نقطه سمت در شکل زیر از  زوایه خطوط. کندل باشد 108و  72%  36کندل باشد بنابراین خطوط زمانی باید 

 . است ، این خطوط غالباً بصورت حمایت و مقاومت عمل می کنند چپ و پایين سمت چپ بصورت گسترده در آمده
 

 مربع ترسيم
 . روش از گزینه مربع قيمت و زمان انتخاب می شود. سه روش برای ترسيم مربع ھا با تعيين سایز آنھا وجود دارد

 
حالت نسبت ھای قيمت و زمان از  انطور که ھست جعبه را ترسيم می کند که در اینکاربر ھم) : رسم جعبه( 1روش 
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 . را کنترل می نماید که دو کليک برای ترسيم الزم است استفاده کننده جھت و سایز جعبه.پيش تعيين شده ھستند 
 

ر دو مورد زمان و قيمت از ھ. ميکند  کاربر از سایز دقيق زمان و قيمت استفاده) : تعریف شده توسط کاربر ( 2روش 
، در این صورت یک کليک  PT در تنظيمات Draw Direction گزینه پس از انتخاب قيمت. پيش تعيين شده می باشند 
 . برای رسم جعبه نياز است

 
این تک کليک در باالترین گوشه سمت چپ ثابت می شود  تنظيم شده باشد Up بر روی draw Direction چنانچه گزینه

 . نقطه سمت چپ قرار می گيرد باشد در پایين ترین down رو اگ
 
 

این شيب . جعبه تعيين می کند 1X1کاربر تعداد واحدھای قيمتی را برای ھر کندل برای زاویه ):کندل قيمت ھر( 3روش 
 . درجه حالت پيش فرض ما می باشد 45
 
 

در داخل  که سقف یا کف نيستند داشته باشيدخواھيد یک قيمت دقيق برای شروع و پایان گوشه ھایی  اگر شما می
 . تيک نزنيد snap to bars تنظيمات روی گزینه

 
  زمان –گزینه ھای داخل تنظيمات جعبه قيمت 

 . راست نمایيد تا یک فرمی برایتان باز شود در سمت چپ نمودار کليک PT بر روی دکمه
 

Save Set : کليد ذخيره می شود گزینه ھایی که انتخاب نموده اید با زدن این . 
Load Set: توانيد بارگذاری نمایيد شما یک سری از تنظيماتی که قبالً ذخيره کرده اید می . 

Horizontal : شود مواردش تيک خورده باشد در نمودار داخل جعبه نشان داده می ھر کدام از. 
Vertical : ان داده می شودنش ھر کدام از مواردش تيک خورده باشد در نمودار داخل جعبه. 
Angles : شود ان زاویه در داخل جعبه نمایش داده می شود ھر موردی تيک زده . 

Show borders : مرز جعبه را نشان می دھد . 
Labels on : قيمتی استفاده شده توسط جعبه را نشان می دھد محدوده زمانی و.  

Draw the box: فرم آزاد جعبه را رسم می کند . 
Reflect : سمت راست جعبه ای که ترسيم می کنيم می کشد ک پيش بينی را دری . 

User defined:کند اندازه دقيقی از قيمت و زمان را در جعبه تعيين می. 
Price Per Bar : درجه به ازای ھر کندل تعيين می شود 45زاویه  فرم آزاد کشيدن جعبه ھست که با . 

Price by Ticks or Whole:  دادیم می باشد و فقط این مربوط  حالت قيمتی و توضيحاتی که برای ان بخشدقيقاً مانند
 . به زمان است و آن مربوط به قيمت بود

Draw direction: انتخاب می کنيم ، این گزینه در روشی کاربرد دارد که توسط کاربر به ازای ھر  گزینه باال یا پایين را
 . تعيين می شود کندل

 
انعکاس جعبه  گزینه.نمودار گندم می باشد ، جعبه قيمت زمان با روش اول ترسيم شده است که  2شماره  در تصویر

که یک کف  2که یک سقف است و  1روی  دو کليک برای ترسيم این جعبه نياز بود که با کليک.نيز انتخاب شده است 
د اضافی برای تميزبودن و بقيه موار. دراینجا ترسيم شده است  بخش ھا و زوایای بيشتر.است انجام شده است 

 . شلوغ نشدن پاک شده است
 

 سقف ریتریس در تقاطع این دو خط اتفاق افتاده. قيمتی در تصویر نشان داده شده است  از نظر زمانی و 0.618نسبت 
 ( درجه 45زاویه (است 
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 سوم قسمت بيست و

 

DTP - Dynamic Time Projection 
 

 . را انتخاب می کنيم DTP عبارت REPORT از منوی DTP برای اجرای گزینه
 

تاریخ ھا توليد می کند که محتمل ترین زمان ھا برای تغيير روند  یک ھيستوگرام از پيش بينی ھای زمانی DTP گزینه
 یک ترکيب وزنی از شمارش ھای زمانی متعدد و پيش بينی ھای نسبت از امواج قبلی و پيوت ھيستوگرام.می باشد 
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 . رام ھای پيش بينی ممکن است در پنجره ایندیکاتور زیر نمودار ذخيره شودھيستوگ. ھاست 
 

  : DTP مراحل تھيه یک گزارش

 یک فایل نوسان دستی یا اتوماتيک باشد یک فایل نوسان اوليه را برای استفاده برگزینيد که می تواند .  
 که عموماً شروع .جام دھد ببرید را ان محور عمودی نشانگر را روی پيوتی که می خواھيد از آنجا بررسی

را دارید ، شما محور نشانگر را روی  5بينی انتھای موج  اگر شما پيش: بعنوان مثال .نوسان اخير می شود 
  . را فشار دھيد [M] اگر نشانگر قابل روئيت نباشد ، کليه.آغاز شده بود  پيوتی بگذارید که موج پنجم

 از گزینه report menuعبارت DTP  انتخاب کنيدرا .  
 روی Make a new reportشما بطور خودکار وضعيت گزارش را برشمرده اید.نمایيد  کليک .  
 محدوده پيش بينی را یعنی اول و آخر نوسان را تنظيم نمایيد .  

 
 

محور عمودی  ما می خواھستيم نشان دھيم که تاریخ شروع نوسان از اول ژوئن می باشد که)1شكل (زیر  در مثال
قرار دارد را روی صفر تنظيم کنيد شروع  42اگر کندله ای پيش بينی را که در شکل زیر روی .انگر قرار گرفته است نش

 42نوشته شده یعنی ،  42اما حال که .نشانگر عمودی قرار دارد  محدوده نوسان معادل ھمان جایی خواھد بود که
 . ھست که شروع نوسان ما می باشد کندل بعد از نقطه ای

 
برای  که) روزھای معامالتی ) TD و) روزھای تقویمی) CD،  ( نسبت ھا) TCR شده برای تنظيم وارد تنظيمات.6

گزینه ھا را انفرادی یا بصورت  شما می توانيد ھر یک از این.استفاده نشده است  CD نمودارھای بين روزی گزینه
 . برگزینيد EOW ید می تواند از سری تمپليتبازار دار اگر شما یک ایده اليوتی در.گروھی انتخاب نمایيد 

 
 
 . مالحظه نمایيد که به سه طریق امکانپذیر است شوید ، تا نتایج ھيستوگرام را Table and Histogram tab وارد تب.7
 
 . امتيازات ترکيبی ھر روز را نشان می دھد -ھيستوگرام (الف
ھيستوگرام ميباشد ، امتيازات داخل جدول ممکن  ی دھد که درامتيازات ترکيبی مشابھی را نشان م –امتيازت باال )ب

 . باشد است بوسييله زمان یا امتياز انتخاب شده
. امتيازات خام در جدولی زیر ھيستوگرام نشان داده شده است  پيش بينی ھای انفرادی و –جدول پيش بينی )ج

 روی یک کندل ھيستوگرام کليک کنيد و جدول.ترکيبی از امتيازات خام ساخته شده است  امتيازات ھيستوگرام
 . امتيازات خام و نوع پيش بينی که ساخته می شود را نشان می دھد

 
8.Filter out smaller scores . و خوشه ھا در ھيستوگرام ، در قسمت فقط برای نشان دادن بزرگ ترین امتيازات Show 

Scores Above یک عدد وارد نمایيد و کليد ok يدرا بزن . 
 

9.Determine whether to keep the histogram .  امتيازات خام . ھر ھيستوگرام کندل ھای قرمز نسبتاً بلند تر را دارد
مھمی دارند که این  کندل ھای بلند و خوشه ھا نياز به امتحان برای نسبت شمارش ھا و انواع پيش بينی ھا پشت

می  30الیت شده اند که دارای امتياز  ش ھای مھم در شکل ،ھاینسبت ھا و شمار. دوره مطلب را توصيف نماید 
 . باشند 10و سرانجام دارای امتيار خام  می باشند 20دسته دوم دارای امتياز خام . باشند 
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 . ھيستوگرام را ببينيد را می بندید ، شما نمی توانيد جزئيات DTP یکبار یک ھيستوگرام ذخيره می شود و شما : نکته
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