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: 1مقاله شماره 
نحوه بک تست گرفتن از یک اکسپرت

)AmirBabak(سید امیر بابک تیموریان
MACD Sampleفرض کنید می خواهیم از یکی از اکسپرتهاي پیشفرض متا، مثالً اکسپرت 

.بگیریم) BackTest(بک تست
.ظاهر شودStrategy Testerتا پنلرا میفشاریمCtrl+Rدر محیط متا، دکمه هاي -1

)MACD Sampleمثالً .(این پنل، نام اکسپرت مدنظر را انتخاب کنیدExpert Advisorاز فیلد -2



مطمئن، میبایست دیتا چارت موجود ما در BackTestالزم است بدانید که براي حاصل شدن یک -3
چارت مدنظر رفته و اولین M1راي ایمنظور به تایم ب.، مبنا قرار گیرد)M1(تایم فریم یک دقیقه

.را غیر فعال کنیمAuto Scrollکاري که می کنیم اینست که آیکون 

Loadرا M1روي کیبرد، دیتا چارت Homeسپس تا جایی که سرور بروکر میتواند، با فشار دکمه -4

تا جایی که دیگر !!اریدرا بفشHomeبار دکمه 30دست کم ممکن است مجبور شوید، .(کنید
)نشودLoadدیتایی 

شود، سپس مجدداً این Load، صبر کنید تا دیتا چارت جدید Homeپس از هر بار فشار کلید : نکته 
،دیتا Homeکنید تا با هر بار فشار ) Zoom Out(ترجیحاً چارت را بسیار ریز(.دکمه را بفشارید
) شودLoadچارت سریعتر 



، چارت مدنظر Symbol، و از فیلد Strategy Tester، در پنل M1ود کردن دیتا چارت پس از ل-5
.آنرا کاملتر نموده بودید را انتخاب کنیدM1خود که دیتاي 

.مشخص کنیدPeriodسپس تایم فریم مدنظر خود براي تست را از فیلد -6
.واهند شدساخته خM1تمام تایم فریمهاي موحود، از دیتا چارت : نکته

.تا پنجره مربوطه گشوده شودکلیک کنیدExpert Propertiesروي دکمه -7



: استTabاین پنجره داراي سه 
Testingتب ) الف

سرمایه اولیه براي شروع بک تست: Intial Depositفیلد -
و یا ) Sell(فروشلحاظ شود، یا فقط) Long(مشخص میکند که فقط معامالت خرید: Positionsفیلد -

)Long & Short(هر دو با هم لحاظ شوند
مربوط به مبحث بهینه سازي است و Genetic Algorithmو Optimized Parameterفیلد هاي -

.فعالً مورد بحث ما نمی باشند
Inputsتب ) ب

در این تب تمام پارامترهاي اکسپرت که قابل تغییر در نظر گرفته شده است، در اختیار قرار 
لذا .   50باشد، نه 150شما، TakeProfitمثالً ممکن است بخواهید در بک تست، .میگیرد

.میتوانید این پارامتر را بدلخواه خود تغییر دهید
ید، که مربوط به مبحث بهینه سازي بوده و ربطی به دست نزنStopو Start ،Stepبه ستونهاي : نکته

.مبحث این جلسه ندارد
)فعالً مورد بحث ما نمی باشد(Optimizationتب ) ج

:، سه گزینه داریمModelدر فیلد . این پنجره، به پنل استراتژي تستر بر میگردیدOkپس از -8
)M1ینترین تایم فریم موجود یعنی وابسته به تیک هاي نوسانی پای(Every Tickگزینه ) الف
)تیک هاي نوسانی یک تایم پایینتروابسته به (Control Pointsگزینه ) ب
)در هر تایمی که هستیم-وابسته به کلوز کندل(Open Prices Onlyگزینه ) ج



آنرا .میباشدEvery Tickمطمئن ترین گزینه و در عین حال کند ترین بک تست، مربوط به مدل 
.خاب میکنیمانت

را پر Fromخود، فیلد M1شده Loadبا توجه به دیتا چارت را می زنیم و Use Dateتیک گزینه -9
2008.12.04مثالً .میکنیم

کلیک میکنیم تا تاریخ امروز را بعنوان خط پایان بک تست ثبت Todayنیز ، روي عبارت Toدر فیلد 
.کند

ص میکنید که آیا عملیات بک تست بصورت ویژوالی و مشاهده مشخVisual Modeدر فیلد -10
چنانچه خواستید عملیات بک تستینگ را با چشم .کردنی باشد یا فقط نتیجه بک تست اعالم شود

با اینکار نوار لغزان روبروي ان نیز فعال شده که .خود مشاهده کنید، تیک این گزینه را بزنید
نیز مشخص Skip Toدر بخش .ست را تغییر دهیدمشاهده بک تتوسط آن میتوانید سرعت 

.میکنید که چنانچه به تاریخ معین رسیدید، عملیات ویژوال بک تست، متوقف شود



...) مانند اسپرد،حداقل سطح استاپ و (، جزییاتSymbol Propertiesبا کلیک بر روي دکمه -11
.مودرا مشاهده خواهید ن) AUDUSDدر اینجا (نماد معامالتی خود

میشویم که میتوان دست به Meta Editorنیز وارد محیط Modify Expertبا فشار دکمه -12
.تغییراتی بر روي اکسپرت زد

.کلیک میکنیم تا عملیات بک تست شروع شودStartدر نهایت روي دکمه -13
:نتیجه حاصله


