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Inštalácia obchodnej platformy na Mac OS

Na inštaláciu obchodnej platformy na počítače s operačným systémom Mac OS môžete využiť bezplatný 
softvér Wine. Vďaka nemu môžu používatelia systémov Unix používať aplikácie vytvorené pre systém 
Microsoft Windows. Široká škála verzií Wine obsahuje aj verziu vytvorenú pre Mac OS.

Najjednoduchší spôsob inštalácie obchodnej platformy: 

Obchodnú platformu si v tomto prípade nainštalujete rovnako ako akúkoľvek inú aplikáciu. Potiahnite ikonu 
platformy do Aplikácií a počkajte, kým sa nezobrazí hlásenie o ukončení procesu inštalácie.

Ak vám vyššie uvedený návod nevyhovuje, vyberte si alternatívny spôsob inštalácie obchodnej platformy.

www.instaforex.eu

Stiahnite si balík z oficiálnej webovej stránky

Stiahnite si obchodnú platformu pre operačný systém Mac OS

DÔLEŽITÉ!

 Verzia obchodnej platformy určená pre Mac OS podporuje čip Apple M1 a funguje bez 
problémov s akoukoľvek verziou operačného systému (vrátane Big Sur).

 Ak chcete nainštalovať obchodnú platformu z predpripraveného balíka DMG, nemali by 
ste mať v počítači nainštalovaný softvér CrossOver ani inštalovať ďalšie súčasti. 
Obchodnú platformu môžete začať používať hneď po nainštalovaní predpripraveného 
balíka.

Krok č. 1

Krok č. 2

https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/MetaTrader4.dmg?utm_source=www.metatrader4.com&utm_campaign=download.mt4.macos
https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/MetaTrader4.dmg?utm_source=www.metatrader4.com&utm_campaign=download.mt4.macos


Inštalácia programu PlayOnMac

Aktualizácia programu Wine

PlayOnMac bol vyvinutý na základe programu Wine, aby používateľom systému Mac OS umožnil jednoduchú 
inštaláciu aplikácií určených pre systém Windows.

Prvou z týchto súčastí je . Je to softvér, ktorý umožňuje používanie systému  v 
počítačoch s operačným systémom Mac OS. Ak ho už máte nainštalovaný, vyberte možnosť „Súbor som si 
stiahol sám“. Ak plánujete softvér nainštalovať neskôr, kliknite na tlačidlo „Neinštalovať XQuartz teraz“.

XQuartz X Window System

Softvér Wine sa nainštaluje automaticky po stiahnutí aplikácie PlayOnMac.

www.instaforex.eu

PlayOnMac si nainštalujete podľa tohto postupu:

Ak chcete aktualizovať Wine na najnovšiu verziu, vykonajte nasledujúce kroky:

 otvorte si oficiálnu webovú stránku produktu;
 v časti Na stiahnutie kliknite na odkaz a 
 spustite stiahnutý balík DMG z časti Prevzaté súbory;
 počkajte, kým sa zobrazí prvé okno a spustí sa aplikácia PlayOnMac;
 kliknite na tlačidlo Ďalej a počkajte, kým inštalačný program načíta všetky súčasti potrebné na 

spustenie operácie.

stiahnite si najnovšiu verziu;

 otvorte horné menu aplikácie PlayOnMac a vyberte položku Spravovať verzie Wine;
 počkajte na otvorenie okna s niekoľkými verziami programu Wine;
 vyberte najnovšiu verziu a potiahnite ju do pravej časti okna;
 po skončení inštalácie sa v ľavej časti okna Správcu verzií Wine zobrazí nová verzia;
 zatvorte okno a nainštalujte obchodnú platformu.

https://www.playonmac.com/en/download.html
https://en.wikipedia.org/wiki/X11.app
https://en.wikipedia.org/wiki/X_Window_System


Inštalácia obchodnej platformy

Adresár údajov obchodnej platformy

Posledným krokom je inštalácia obchodnej platformy. Postup je nasledovný:

Program PlayOnMac vytvorí pre každý stiahnutý program individuálny virtuálny disk s príslušným prostredím. 
Nižšie nájdete predvolenú cestu k dátovému priečinku stiahnutej obchodnej platformy:

www.instaforex.eu

 stiahnite si inštalačný súbor "mt4setup.exe";
 otvorte inštalačný súbor (automaticky sa použije softvér PlayOnMac);
 po dokončení inštalácie obchodnej platformy vám PlayOnMac ponúkne vytvorenie zástupcov pre 

jej súčasti;
 po vytvorení zástupcov spustite obchodnú platformu dvojitým kliknutím na príslušné tlačidlo v 

okne PlayOnMac.

Library \ PlayOnMac \ WinePrefix \ Client_Terminal_ \ Drive C \ Program Files \ Client Terminal


