Instalace MetaTrader na MAC krok za krokem
Instalace aplikace pro obchodovaní („Obchodní terminál“) na počítačích MAC.
Aplikaci „Obchodní terminál“ lze nainstalovat a používat i na počítačích se systémem
MAC pomocí Wine. Wine je bezplatný software, který umožňuje uživatelům MAC
systémů spouštění aplikací vyvinutých pro Microsoft Windows.
Wine není zcela stabilní produkt. To znamená, že ne všechny aplikační funkce mohou fungovat.

Pro instalaci aplikace pro obchodování („Obchodní terminál“) na MAC, doporučujeme použít
volně dostupnou aplikaci PlayOnMac. PlayOnMac je založen na Wine a usnadňuje instalaci
windows aplikací v MAC OS.

Instalace PlayOnMac
Krok 1

Obr. 1. Stažení PlayOnMac
Chcete-li nainstalovat PlayOnMac, otevřete oficiální stránky, přejděte do sekce Ke
stažení a klikněte na odkaz a stáhněte si nejnovější verzi.. (obr. 1).

Krok 2

Obr. 2. Otevření DMG
Po stažení balíčku DMG jej spustíte v sekci Downloads ve vašem systému.

Krok 3

Obr. 3. Okno instalace
Poté se objeví první běh PlayOnMac. Po kliknutí na tlačítko "Další" a instalátor ověří
instalaci jednotlivých komponent potřebných pro provoz.

Krok 4

Obr. 4. Instalace Xquartz
Jako první nainstalujeme XQuartz. Tento podpůrný software umožní vytváření
grafického uživatelského rozhraní Windows na počítačích MAC.

Krok 5

Obr. 5. Instalace Xquartz
Pokud již aplikaci máte nainstalovanou, nebo ji budete instalovat později, nebo
samostatně sami, klikněte na tlačítko "Don'tinstall Xquartz for the moment" nebo "I've
downloaded file by myself".
Instalace XQuartz probíhá v několika krocích. Je nutné si přečíst důležité informace
(readme) a souhlasit s podmínkami licence.

Krok 6

Obr. 6. Vložení hesla k účtu
Před instalací Vás MAC požádá o heslo k vašemu účtu.

Krok 7

Obr. 7. Dokončení instalace XQuartz
Vyčkejte na dokončení instalace. Změny se projeví až po restartování počítače.

Krok 8

Obr. 8. Spuštění PlayOnMac
Po restartu, spusťte PlayOnMacze soubor ve složce Downloads. Opět se otevře uvítací
okno. Teď ale je nabídnuta instalace písem MS Windows, které jsou potřebné pro
správnou činnost.

Krok 9

Obr. 9. Přijetí podmínek licenční smlouvy
Přijměte licenční smlouvu a dokončete instalaci. Poté je PlayOnMac připraven k
použití, uvidíte jeho hlavní okno.

Wine aktualizace
Krok 1

Obr. 10. Aktualizace Wine
Instalaci poslední verze Wine spustíte kliknutím na „Manage Wine Versions“ na horní
lište PlayOnMac, volba „Tools“.

Krok 2

Obr. 11. Dostupné verze pro instalaci Wine
Poté se otevře okno s dostupnými verzemi pro instalaci Wine. Vyberte nejnovější verzi
(v současné době 1.5.21).

Krok 3

Obr. 12. Stažení a instalace Wine
Přesuňte nejnovější verzi Wine do pravé části okna. Tím nastartujete proces instalace.
Po dokončení instalace nové verze Wine se nová verze zobrazí v levém podokně
manažera Wine verzií (Wine version manager) Poté můžete zavřít okno a pokračovat v
instalaci aplikaci pro obchodováni („Obchodní termiál“).

Instalace aplikace pro obchodování („Obchodní terminál“)
Krok 1

Obr. 13. Instalace terminálu

Chcete-li instalovat aplikaci „Obchodní terminál“ nejdříve si ji musíte stáhnout z
internetu, pouze z portálu www.studuj-burzu.cz (MT4 nebo MT5). Po dokončení
stahování spusťte instalační soubor, automaticky se otevře PlayOnMac.

Krok 2

Obr. 14. Instalace terminálu
Tím se spustí proces instalace terminálu, projděte všechny kroky.

Krok 3

Obr. 15. Vytvoření zkratek
Po dokončení instalace „Obchodního terminálu“ PlayOnMac vás požádá, abyste
vytvořili zástupce pro jednotlivé samostatné časti „Obchodního terminálu“. Můžete si
zvolit vlastní jména (zkratky) jednotlivých komponent aplikace.

Krok 4

Obr. 16. Spuštění terminálu
Po vytvoření potřebných jmen/zkratek jednotlivých aplikací je můžete začít používat poklepáním na něj v PlayOnMac.

