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Inštalácia obchodnej platformy na Linux

Na počítačoch so systémom Linux sa inštalácia a spustenie obchodnej platformy vykonáva pomocou 
programu . Vďaka nemu môžu používatelia systémov Unix používať aplikácie vytvorené pre systém 
Microsoft Windows. Široká škála verzií Wine obsahuje aj verziu vytvorenú pre Ubuntu.


Všetky aplikácie kompatibilné so systémom Ubuntu sa inštalujú z adresárov, ktoré obsahujú balíčky 
(repository packages). V súčasných verziách Ubuntu majú používatelia prístup k adresáru pre inštaláciu 
Wine bez potreby ďalších nastavení. Inštalácia sa spustí jedným príkazom v príkazovom riadku (v Ubuntu je 
to „Obchodná platforma“):

Wine

Tento príkaz spustí inštaláciu zabezpečenej verzie Wine. Používatelia si môžu vybrať aj verziu Wine pre 
vývojárov. Obsahuje množstvo vylepšení, ale je menej stabilná. Inštaláciu tejto verzie spustíte nasledujúcim 
príkazom:

Potom obnovte informáciu o balíčku zadaním tohto príkazu:

Nakoniec nainštalujte Wine prostredníctvom tohto príkazu:

Navštívte , kde nájdete viac informácií o inštalácii pre systém Ubuntu.oficiálnu webovú stránku Wine

www.instaforex.eu

sudo apt-get install wine-stable

sudo apt-get install wine-development

sudo apt-get update 

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

DÔLEŽITÉ!  Ak vaša verzia Ubuntu neobsahuje adresáre a počas inštalácie dostávate 
chybové hlásenia vykonajte nasledujúce 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/

https://www.winehq.org/
https://dl.winehq.org/wine-builds/Release.key
https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/
https://wiki.winehq.org/Ubuntu


Spustenie obchodnej platformy

Adresár údajov obchodnej platformy

Ak chcete nainštalovať obchodnú platformu, postupujte takto:

Softvér Wine vytvorí pre každý stiahnutý program individuálny virtuálny disk s príslušným prostredím. Nižšie 
nájdete predvolenú cestu k dátovému priečinku stiahnutej obchodnej platformy:

www.instaforex.eu

 stiahnite si inštalačný súbor «mt4setup.exe»;
 keď sa sťahovanie dokončí, spustite inštalačný súbor;
 keď vám systém ponúkne otvoriť tento súbor prostredníctvom programu Wine, zvoľte túto 

možnosť a kliknite na „OK“;
 po spustení súboru dokončite všetky kroky inštalácie;
 obchodnú platformu spustíte otvorením súboru terminal.exe.

DÔLEŽITÉ!  Existuje alternatívny spôsob, ako začať používať obchodnú platformu v 
systéme Ubuntu. Skopírujte celý priečinok obchodnej platformy, ktorý bol predtým 
nainštalovaný v systéme Microsoft Windows. Po dokončení procesu kopírovania otvorte 
súbor terminal.exe. Na otvorenie tohto súboru sa automaticky použije Wine.
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