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Инсталирайте платформата EF MT5 на Mac OS

Платформата EF MetaTrader 5 може да бъде инсталирана на компютри опериращи с 
Mac OS чрез приложението Wine. Wine е напълно безплатно приложение, което 
позволява използването на клиентския терминал EF MetaTrader 5 на Mac OS. (Повече 
информация за Wine можете да намерите тук) 

За инсталирането на платформата се използва приложението PlayOnMac. PlayOnMac е 
Wine-базирано приложение, което способства за лесното инсталиране на EF 
MetaTrader 5 на Mac OS. (Повече информация за PlayOnMac можете да намерите тук) 

Инсталирането на EF MT5 на Mac OS преминава през три стъпки: 

I. Стъпка - Инсталиране на PlayOnMac
II. Стъпка - Актуализиране на Wine
III. Стъпка - Инсталиране на EF MT5

I. Стъпка – Инсталиране на PlayOnMac

За да инсталирате PlayOnMac, отворете официалната интернет страница на 
приложението, където можете да свалите последната версия на програмата от секция 
Downloads. (Изтеглете PlayOnMac от тук) 

http://www.winehq.org/
http://www.playonmac.com/
http://www.playonmac.com/en/download.html
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След сваляне на DMG файла, стартирайте приложението от секция Downloads: 

След това ще се зареди първоначалния прозорец на PlayOnMac. Изберете "Next", за да 
стартира инсталирането на необходимите компоненти. 



Инструкция за инсталиране на платформата EF MT5 на Mac OS 

www.eurofinance.bg 3 

Първият необходим компонент е Xquartz: 

В случай, че вече сте инсталирали Xquartz, изберете "I've downloaded file by myself". 
Инсталацията на XQuartz преминава през няколко етапа: 
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Преди да започне инсталацията, ще бъде необходимо да въведете Вашите 
потребителски данни: 

Изчакайте докато инсталацията приключи. След това ще се наложи да рестартирате 
Вашия компютър. 
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След рестартирането на системата, стартирайте отново PlayOnMac от секция 
Downloads. Отново ще се зареди първоначалния прозорец, като този път ще се 
инсталират необходимите MS Windows шрифтове. 

След инсталирането на шрифтовете, PlayOnMac ще бъде готов за работа. Ще се зареди 
основния прозорец на приложението: 
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II. Стъпка – Актуализиране на Wine

Wine се инсталира заедно с PlayOnMac. Препоръчително е да обновите Wine до 
последната актуална версия. 
За да актуализирате Wine до последна версия, отворете горното меню на PlayOnMac и 
изберете “Tools” » “Manage Wine Versions”: 

Ще се зареди прозорец с наличните версии на Wine. Изберете последната възможна 
версия от менюто. 

Преместете последната версия на Wine в десния прозорец. 
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Ще започне инсталацията: 

След завършване на инсталацията на Wine, новата версия ще бъде налична в 
прозореца на PlayOnMac. След това преминете към инсталиране на платформата. 

III. Стъпка – Инсталиране на EF MT5

Изтеглете платформата EF MetaTrader 5 от следния линк. 

https://www.eurofinance.bg/wp-content/uploads/.exe-files/EF-MetaTrader-5.exe
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След като свалите файла, можете да го стартирате. PlayOnMac ще го отвори 
автоматично. 
 

 
 
Стандартния инсталационен процес ще започне: 
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Когато инсталацията приключи, PlayOnMac ще предложи да създаде икони на избрани 
компоненти на платформата: 
 

 
 
След като създадете необходимите икони, можете да стартирате терминала както от 
иконата в приложението PlayOnMac, така и от иконата на началния екран. 
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Търгувайте на финансовите пазари с EF MetaTrader 5 от Вашия Mac. 
 

 
 
 
 
 

Обърнете внимание, че Wine не е напълно стабилно приложение. Възможно е някои 
от функциите на системата да не оперират коректно. Не са наблюдавани 
конкретни проблеми при работата с платформата. 
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