
 

Como Usar o Replay do Tryd 5 

 

A ferramenta de Replay de mercado do Tryd 5 permite que o usuário grave os dados de 

mercado de seu interesse para posterior reprodução. Os dados que serão gravados são 

os dados das telas que estão abertas na área de trabalho do usuário.  

 

Gravando os Dados de Mercado 

 

Com o Tryd 5 em execução (e atualizando as cotações), o usuário deverá acessar o menu 

Cotações -> Replay de Mercado -> Iniciar Gravação: 

 

 

 
 



 

A seguinte mensagem aparecerá para o usuário. Para prosseguir com a gravação, clique 

em Sim. 

 

 

 

A partir deste momento, os dados já estarão sendo gravados na sua máquina.  Você pode 

conferir que a gravação está sendo feita acessando novamente a opção Cotações -> 

Replay de Mercado. Ali você irá perceber que a opção “Iniciar Gravação” mudou para 

“Parar Gravação”.  

 

 

Obs.: Durante a gravação o Tryd poderá ser utilizado normalmente para 

acompanhamento de cotações e envio de ordens. 

 



 

Administrando o Replay Durante a Gravação 

 

Você poderá administrar as funcionalidades do Replay a partir da opção Cotações -> 

Replay de Mercado -> Abrir Replay do Mercado. Enquanto em modo de gravação, essa 

opção abrirá a janela com as características abaixo: 

 

  

 

Através do botão  você poderá finalizar a gravação em andamento.  Esta opção tem a 

mesma função do comando disponível em Cotações -> Replay de Mercado -> Parar 

Gravação. 

Através do botão  (caso o modo de gravação já tenha sido finalizado) você poderá 

colocar o Tryd em modo de reprodução, para selecionar um arquivo de dados de 

mercado já gravado.  Esta opção tem a mesma função do comando disponível em 

Cotações -> Replay de Mercado -> Iniciar Reprodução do Sinal. 

 

 

 



 

Reproduzindo os Dados Gravados Anteriormente 

 

Para colocar o Tryd em modo de reprodução do sinal, o modo de gravação deve estar 

finalizado. A partir daí o usuário pode acessar o menu Cotações -> Replay de Mercado -> 

Iniciar Reprodução do Sinal ou utilizar o botão  da janela citada na seção anterior. 

Assim a seguinte mensagem será apresentada: 

 

 

 
 

 

Caso o usuário clique em Sim, o Tryd irá reiniciar automaticamente. Após o reinício, o 

usuário poderá acessar o menu Cotações -> Replay de Mercado -> Iniciar Reprodução do 

Sinal e escolher o arquivo desejado para reprodução, conforme tela abaixo: 

 

 

 

 



 

O arquivo desejado também pode ser selecionado na tela aberta a partir de Cotações -> 

Replay de Mercado -> Abrir Replay do Mercado, que abre a janela a seguir. 

 

 

 

Após selecionado o arquivo, o Tryd começará a atualizar com os dados contidos no 

mesmo, simulando a velocidade do mercado. 

Enquanto estiver reproduzindo, o usuário poderá pausar e parar a reprodução através do 

menu do Replay citado anteriormente ou através dos botões da tela acima. 

 

 

Considerações Finais 

 

O envio e execução de ordens em modo de reprodução já está disponível.  Você poderá 

reproduzir um arquivo de replay e enviar ordens em um ambiente simulado que 

respeitará as cotações contidas neste replay em execução. 

O armazenamento das informações no modo gravação, depende da capacidade de 

armazenamento e processamento da máquina do usuário. Esta deverá ter uma boa 

capacidade de processamento, memória e escrita em disco. Quanto mais complexa for a 

área de trabalho do cliente, mais oneroso será o mecanismo de gravação. 


