
Инсталиране на 
платформа 

за търговия за Mac OS



Trading platform installation for Mac OS 

За да инсталирате платформата за търговия на компютри, които работят под Mac OS, 
можете да използвате безплатния софтуер – Wine. Благодарение на Wine, потребителите на 
системите от семейството Unix могат да стартират приложения, създадени за Microsoft 
Windows. Сред широк спектър от версии на Wine има една, съвместима с Mac OS.


Най-лесният начин за инсталиране на платформата за търговия е описан по-долу:

Изтеглете готовия пакет от официалния сайт.Стъпка 1.

При този случай инсталирайте платформата за търговия, както във всяко друго приложение. 
За да направите това, трябва да плъзнете иконата на платформата към Приложения и да 
изчакате, докато видите известието за края на инсталационния процес.

Изтеглете платформата за търговия за Mac OS.Стъпка 2.

ВАЖНО!

 Версията на платформата за търговия, предназначена за Mac OS, 
поддържа чипа Apple M1 и функционира безпроблемно с всяка версия 
на операционната система (включително Big Sur).

 За да инсталирате платформата за търговия от готовия пакет DMG, не е 
нужно да имате CrossOver на Вашия компютър или да инсталирате 
допълнителни компоненти. Можете да започнете да използвате 
платформата за търговия веднага след инсталирането на готовия 
пакет.

 Ако гореспоменатата инструкция не Ви устройва, разгледайте 
алтернативните начини за инсталиране на платформата за търговия на 
компютри с Mac OS.
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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


Инсталация на PlayOnMac

Актуализация на  Wine  

Софтуерът Wine ще бъде инсталиран автоматично веднага след като изтеглите PlayOnMac.


За да актуализирате Wine до най-новата версия, трябва да направите следните стъпки:

 отворете горното меню на PlayOnMac и изберете Manage Wine Versions;
 изчакайте отварянето на прозорец с множество варианти на Wine за инсталиране;
 изберете най-новата версия и я плъзнете в дясната част на прозореца;
 след като инсталацията приключи, от лявата страна на прозореца на мениджъра на 

PlayOnMac Wine Versions ще видите нова версия на Wine;
 затворете прозореца и инсталирайте платформата за търговия.

Програмата PlayOnMac е разработена на базата на Wine, за да даде възможност на 
потребителите лесно да инсталират Windows приложения на Mac OS. 


За да инсталирате PlayOnMac, имате нужда от следното:

 посетете официалния уебсайт на продукта;
 отворете раздела за изтегляне;
 кликнете линка ;
 стартирайте изтегления пакет DMG от секцията Изтегляния;
 изчакайте първия прозорец за стартиране на PlayOnMac;
 щракнете върху бутона Напред и изчакайте, докато инсталаторът зареди множество 

компоненти, необходими за операцията.

за да свалите последната версия

XQuartz
X Window System

 е първият от тези компоненти. Това е софтуер, който позволява използването на 
 на компютри с Mac OS. Ако XQuartz вече е инсталиран на Вашия компютър, 

изберете следната функция – само изтегляне на файла. Ако планирате да инсталирате 
софтуера по-късно, кликнете върху бутона „Не инсталирай XQuartz сега“.
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https://www.playonmac.com/en/download.html
https://www.playonmac.com/en/download.html
https://en.wikipedia.org/wiki/X_Window_System


Инсталиране на платформа за търговия

Каталог с данни за търговската платформа

Последната стъпка е да инсталирате самата платформа за търговия. Трябва да направите 
следното

 изтеглете инсталационната програма "mt4setup.exe";
 отворете инсталационния файл (PlayOnMac ще се използва автоматично);
 след като инсталацията на платформата за търговия приключи, PlayOnMac ще предложи 

да създаде преки пътища за нейните компоненти;
 стартирайте програмата за търговия, като кликнете двукратно върху съответния бутон в 

прозореца на PlayOnMac  след създаването на преки пътища.

Програмата PlayOnMac 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:

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