
Kereskedelmi platform

telepítése Mac OS 



A kereskedési platform telepítése Mac OS operációs rendszerre

A Mac OS operációs rendszert futtató számítógépekre egy ingyenes szoftver, a Wine segítségével 
lehet feltelepíteni a kereskedési platformot. A Wine-nak köszönhetően a Unix-alapú operációs 
rendszereken is lehet Microsoft Windowsra írt alkalmazásokat futtatni. A Wine számos verziója 
között megtalálható a Mac OS rendszerrel kompatibilis változat is.


Így lehet a legegyszerűbben telepíteni a kereskedési platformot:

Töltse le az előkészített csomagot  a hivatalos weboldalról.1. lépés: 

Ebben az esetben úgy telepítheti fel a kereskedési platformot, mint bármely más alkalmazást. 
Húzza az ikonját az Alkalmazások közé, majd várja ki a telepítési folyamat befejeződéséről szóló 
ablak megjelenését.

Töltse le a kereskedési platform Mac OS-válzotatát.2. lépés: 

Amennyiben a fenti instrukció valamiért nem felel meg Önnek, tekintse át a kereskedési platform 
Mac OS rendszert futtató számítógépekre való telepítésének egyéb módjait.

FONTOS!

 A Mac OS rendszerre tervezett kereskedési platform támogatja az Apple M1 
processzort is, és az operációs rendszer bármely változatával működik 
(beleértve a Big Surt is).

 A kereskedési platform előkészített, DMG csomagból történő telepítéséhez 
nincs szükség a CrossOver nevű programra vagy bármely más további 
program feltelepítésére. A kereskedési platformot rögtön az előkészített 
csomag feltelepítése után használatba veheti.
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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


PlayOnMac telepítése

A Wine frissítése

A Wine program automatikusan települ a PlayOnMac programmal. 


A Wine legújabb verziójára történő frissítéshez kövesse az alábbi lépéseket:

 kattintson a PlayOnMac felső menüjébe és válassza ki a Manage Wine Versions opciót
 várja meg, amíg megjelenik egy ablak a Wine telepítésre elérhető számos verziójának listájával
 válassza ki a legújabb verziót és húzza az ablak jobb oldalára
 a telepítés befejeződése után a PlayOnMac Wine Versions nevű ablakjának baloldalán látni fogja 

az új Wine verziót
 zárja be az ablakot és telepítse fel a kereskedési platformot

A PlayOnMac programot a Wine alapjaira írták a célból, hogy a felhasználók még könnyebben 
tudjanak Windowsos alkalmazásokat telepíteni Mac OS operációs rendszerre. 


A PlayOnMac programot a következőképp telepítheti:

 keresse fel a hivatalos weboldalt
 nyissa meg a Downloads szekciót
 kattintson a 
 indítsa el a Downloads szekcióból letöltött DMG-csomagot
 várja meg a PlayOnMac indítóablakának megjelenését
 kattintson a Next gombra, majd várja ki, amíg a telepítő betölti a program működéséhez 

szükséges számos különböző komponenst

legújabb változat letöltésér

Az egyik ilyen komponens az  Ez a program lehetőséget kínál  
használatára Mac OS rendszert futtató gépeken. Amennyiben az XQuartz már telepítve van 
számítógépén, válassza a következő opciót: „I’ve downloaded the file by myself”. Ha később tervezi 
feltelepíteni a programot, válassza a “Not to install XQuartz now” lehetőséget.

 XQuartz X Window System
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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


Kereskedési platform telepítése

A kereskedési platform fájljai

Az utolsó lépés a kereskedési platform telepítése, amely a következő lépésekből áll:

 töltse le az „mt4setup.exe” nevű telepítőfájlt
 nyissa meg a fájlt (automatikusan a PlayOnMac program fogja megnyitni)
 a kereskedési platform telepítése után a PlayOnMac felajánlja majd, hogy parancsikont hozzon 

létre a platformhoz
 indítsa el a kereskedési platforot a PlayOnMac ablakában a megfelelő parancsikonra kattintva

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

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