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Instalace obchodní platformy na Linux

Na počítačích se systémem Linux se obchodní platforma instaluje a spouští pomocí softwaru . 
Díky Wine mohou uživatelé systémů z rodiny Unix spouštět aplikace vytvořené pro Microsoft 
Windows. V širokém spektru verzí Wine je i jedna vytvořená pro Ubuntu.


Každá aplikace kompatibilní s Ubuntu se instaluje z balíčků v úložišti. V aktuálních verzích Ubuntu 
získávají uživatelé přístup k potřebnému úložišti pro instalaci Wine bez dalších nastavení. Proto by 
pro instalaci Wine měli spouštět jen jeden příkaz v příkazovém řádku (v Ubuntu je to „Obchodní 
platforma“):

Wine

sudo apt - get install wine - stable

sudo apt - get install wine - development

Tento příkaz umožňuje instalaci zabezpečené verze Wine.

Uživatelé si také mohou zvolit verzi Wine pro vývojáře. Obsahuje řadu vylepšení, ale je méně stabilní. 
Pro instalaci této verze je potřeba spustit následující příkaz:

sudo apt - get update 

Pak informace o balíčku aktualizujte spuštěním příkazu:

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

Pak pomocí níže uvedeného příkazu nainstalujte Wine:

Další informace o instalaci Ubuntu naleznete .na oficiálních stránkách Wine

DŮLEŽITÉ! Pokud vaše verze Ubuntu nenabízí úložiště a vy obdržíte hlášení o 
chybě při instalaci Wine, proveďte následující kroky:

 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


Spuštění obchodní platformy

Katalog dat obchodní platformy

Chcete-li nainstalovat obchodní platformu, postupujte následovně: 


⦁	stáhněte si instalační program „mt4setup.exe“;

⦁	po dokončení stahování spusťte instalační soubor;

⦁	až systém nabídne otevření tohoto souboru pomocí Wine, zvolte tuto variantu a klikněte na „OK“;

⦁	po spuštění instalačního programu obchodní platformy dokončete všechny kroky instalace;

⦁	chcete-li obchodní platformu začít používat, otevřete soubor terminal.exe.

www.instaforex.eu

DŮLEŽITÉ! Existuje alternativní způsob, jak začít používat obchodní platformu v 
Ubuntu. Měli byste celou složku obchodní platformy, která byla předtím nainstalována 
na Microsoft Windows, zkopírovat. Jakmile proces kopírování skončí, otevřete soubor 
terminal.exe. K otevření tohoto souboru bude automaticky použít Wine.

Main page \ .wine \ drive_c \ Program Files \ Trading platform

Software Wine vytváří pro každý stažený program samostatný virtuální disk s nezbytným 
prostředím. Níže vidíte výchozí cestu k datové složce stažené obchodní platformy:


