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Kereskedelmi platform telepítése Linuxra

Linux operációs rendszert futtató számítógépekre a platform telepítéséhez és elindításához a . 
nevű alkalmazásra van szükség. A Wine-nak köszönhetően a Unix alapú operációs rendszereken is 
lehet Microsoft Windowsra írt alkalmazásokat futtatni. A Wine számos verziója között van olyan, 
amely kifejezetten az Ubuntuhoz készült. 


Az Ubuntura csomagtárakból lehet programokat feltelepíteni, és az operációs rendszer jelenlegi 
verziójában a felhasználók speciális beállítások nélkül is hozzáférhetnek a Wine telepítéséhez 
szükséges csomagokhoz. A Wine telepítéséhez ezért elég egy parancsot begépelni a parancssorba:

Wine

sudo apt - get install wine - stable

sudo apt - get install wine - development

Ezzel a paranccsal biztonságos módon telepítheti fel a Wine alkalamzást.

Lehetőség van a Wine fejlesztői változatának telepítésére is, amely számos újítást tartalmaz, de 
kevésbé stabil. A telepítéséhez a következő parancsot kell megadni:

sudo apt - get update 

Ezután frissítse a csomag adatait ezzel a paranccsal:

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

Majd telepítse a Wine-t a következő paranccsal:

A  többet is megtudhat az Ubuntura való telepítésről.Wine hivatalos weboldalán

FONTOS! Ha az Ön Ubuntu-verziója nem működik együtt a csomagtárakkal és 
hibaüzenetet kap a telepítés során, adja meg az alábbi parancsokat:

 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


A kereskedési platform futtatása

A kereskedési platform adatelőzményei

A kereskedési platform telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket: 


⦁	töltse le az mt4setup.exe telepítőfájlt

⦁	a letöltés befejeződése után indítsa el a telepítőfájlt

⦁	amikor a rendszer felajánlja, hogy a fájlt a Wine segítségével nyissa meg, válassza ki ezt a 
lehetőséget és kattintson az „Ok” gombra

⦁	a kereskedési platform telepítése során kövesse az instrukciókat

⦁	a platform használatának megkezdéséhez kattintson a terminal.exe fájlra

www.instaforex.eu

FONTOS! Van még egy módja a kereskedési platform Ubuntu-rendszeren történő 
futtatásának. Ha korábban már feltelepítette egy Windowst futtató számítógépre a 
platformot, akkor a teljes telepítési mappát átmásolhatja Ubuntu-rendszerű gépére, 
és ha megnyitja a terminal.exe fájlt, automatikusan a Wine fogja elindítani.

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

A Wine program elkülönített virtuális merevlemezt hoz létre az általa futtatott programok számára 
szükséges környezettel. A kereskedési platform alapértelmezett telepítési mappája a következő:


