
Инсталиране на 
платформа 

за търговия на Linux



Инсталиране на платформа за търговия на Linux

На компютри с Linux инсталирането и стартирането на платформата за търговия се 
извършва чрез . Благодарение на Wine, потребителите на системите от семейството Unix 
могат да стартират приложения, създадени за Microsoft Windows. Сред широката гама от 
версии на Wine има една, създадена за Ubuntu.


Всяко приложение, съвместимо с Ubuntu, се инсталира от пакети на хранилище. В текущите 
версии на Ubuntu потребителите получават достъп до необходимото инсталационно 
хранилище на Wine без допълнителни настройки. Ето защо, за да инсталират Wine, 
потребителите трябва да изпълняват само една команда в командния ред (в Ubuntu това е 
„платформа за търговия“):

Wine

sudo apt - get install wine - stable

sudo apt - get install wine - development

Тази команда позволява инсталирането на защитената версия на Wine.

Потребителите могат също така да изберат версията Wine, създадена за разработчици. Тя 
съдържа множество подобрения, но е по-малко стабилна. За да инсталирате тази версия, е 
необходимо да изпълните следната команда:

sudo apt - get update 

След това актуализирайте информацията за пакета, като изпълните командата:

sudo apt - get install -- install-recommends winehq-stable

След това инсталирайте Wine чрез посочената по-долу команда:

Посетете  tза да научите повече за 
инсталацията на Ubuntu.

официалната страница на Wine,

ВАЖНО! Ако Вашата версия на Ubuntu не предоставя хранилища и 
получавате известия за грешка при инсталацията на Wine, направете 
следните стъпки:

 wget-nc 
 sudo apt-key add Release.key
 sudo apt-add-repository 

https://dl.winehq.org/wine-builds/Release.key

https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/

www.instaforex.eu

https://www.winehq.org/
https://wiki.winehq.org/Ubuntu


Стартиране на платформата за търговия

Каталог с данни за търговската платформа

За да инсталирате платформата за търговия, направете следното:
 изтеглете инсталатора «mt4setup.exe»;
 след като изтеглянето приключи, стартирайте инсталационния файл;
 когато системата предложи да отворите този файл чрез Wine, изберете този вариант и 

кликнете върху „OK“;
 след като инсталаторът на платформата за търговия бъде стартиран, изпълнете всички 

стъпки за инсталиране;
 за да започнете да използвате платформата за търговия, отворете файла terminal.exe.

www.instaforex.eu

ВАЖНО! Има алтернативен начин да започнете да използвате платформата 
за търговия в Ubuntu. Трябва да копирате цялата папка на платформата за 
търговия, която преди това е била инсталирана в Microsoft Windows. След 
като процесът на копиране приключи, отворете файла terminal.exe. Wine ще 
бъде използван автоматично за отваряне на този файл.
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Софтуерът Wine създава индивидуален виртуален диск с необходимата среда за всяка 
изтеглена програма. По-долу можете да видите пътя по подразбиране към папката с данни 
на изтеглената платформа за търговия:


