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Tickmill MT4 pada Mac 
Platform MetaTrader 4 rasmi yang dibangunkan oleh MetaQuotes hanya tersedia untuk 
Windows dan peranti mudah alih. Walau bagaimanapun, Tickmill menghargai keselesaan 
anda dan sentiasa bersedia untuk pergi lebih jauh untuk memberikan anda alat terbaik 
untuk perdagangan Forex tanpa kerumitan. Memandangkan komputer Apple menjadi lebih 
popular di kalangan peniaga, kami membina aplikasi MetaTrader 4 Mac asli untuk 
memenuhi keperluan pelanggan kami. 

Walaupun kebanyakan broker hanya menawarkan panduan pemasangan biasa yang 
menerangkan proses persediaan MT4 di Mac, Tickmill memberi anda peluang untuk 
memulakan dengan platform dagangan mata wang yang paling popular di dunia pada Mac 
anda dalam masa beberapa saat. 

Apa yang ada di dalam 

Tickmill menyediakan anda dengan platform MetaTrader 4 untuk Mac anda yang hampir 
sama dengan aplikasi Windows biasa. 

Perisian ini dilengkapi dengan banyak ciri dan fungsi yang berguna, antaranya ialah: 

• 3 jenis carta 

• 9 bingkai masa 

• Lebih 50 penunjuk lalai 

• Banyak objek grafik 

• Carta berbilang 

• Pilihan untuk memasang sebarang penunjuk adat 

• Satu klik-perdagangan 

• Penyesuaian penuh 

Sekarang anda dapat memanfaatkan semua ini melalui proses pemasangan sekali sahaja 
yang semudah dengan aplikasi lain yang ada di luar App Store. 
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Pemasangan pada Mac 

Panduan ini akan segera mendedahkan pemasangan, penggunaan dan penyingkiran 
MetaTrader 4 untuk Mac. Anda perlu membenarkan aplikasi dimuat turun di luar App Store 
untuk berjaya memasang platform. Inilah cara anda melakukannya: 

Sebelum melancarkan MT4 untuk Mac, pergi ke Preferensi Sistem dengan menaip arahan 
masing-masing dalam carian Spotlight , yang terletak di panel kanan atas skrin anda. 

 
Apabila dalam Keutamaan Sistem , akses Keselamatan & amp; Privasi , kemudian pilih 
tab Umum dan benarkan apl dimuat turun dari mana-mana sahaja. Juga, pastikan untuk 
membuka kunci keupayaan untuk membuat perubahan dengan mengklik pada kunci di 
sudut bawah dengan menaip nama pengguna dan kata laluan anda. 
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Langkah seterusnya adalah mencari MT4 untuk pemasang Mac .dmg. Biasanya, semua muat 
turun baru diletakkan dalam folder Muat turun . Kemudian mulakan fail pemasangan .dmg. 
Apabila fail .dmg ditekan, seret dan lepas ikon aplikasi Tickmill MT4 Mac ke folder Aplikasi . 
Ini akan memuktamadkan proses pemasangan. 
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Sekarang MetaTrader 4 anda sudah bersedia untuk diakses dari folder Aplikasi . Anda juga 
boleh dengan cepat mengakses terminal dagangan baru anda dengan 
menggunakan Spotlight dan menaip dalam ‘Tickmill MT4 Mac’. 

Kemas Kini Perisian 

Pembaharuan perisian MT4 untuk Mac dilakukan secara automatik. Proses ini berjalan 
serentak dengan kemas kini versi Windows biasa. Selepas setiap kemas kini terminal 
dimatikan tanpa sebarang pemberitahuan – baru sahaja melancarkan aplikasi dan terus 
menggunakan versi terkini. 

Untuk melihat versi perisian MetaTrader 4 semasa anda, klik pada tab Bantuan dalam panel 
navigasi atas dan pilih pilihan Perihal seperti yang akan anda lakukan di MT4 untuk 
Windows. 
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Pakar Penasihat untuk Mac 

Untuk memasang alat tambahan seperti Penasihat Pakar (EAs), penunjuk adat dan skrip, 
buka folder Aplikasi , klik kanan pada ikon apl dan pilih Tunjukkan Kandungan Paket . 

 
Sekarang anda dapat melihat keseluruhan kandungan fail pemasangan. Klik dua kali pada 
‘drive_’ untuk sampai ke struktur MetaTrader 4, kemudian pergi ke Program Files – & gt; 
MetaTrader 4 / MQL4 / Pakar / Petunjuk, dan lain-lain dan copy-paste petunjuk di folder 
masing-masing. 
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Setelah selesai, mulakan MT4 anda untuk Mac dan temukan penunjuk baru dalam panel 
MT4 EA masing-masing. 

Memadamkan Perisian 

Sekiranya anda ingin mengeluarkan perisian dari komputer anda, ini dilakukan dengan 
mudah. Sebenarnya, proses ini tidak berbeza dengan mengeluarkan sebarang aplikasi lain 
dan kelihatan seperti berikut. 

Pertama, cari folder Aplikasi di Finder – sama ada dengan menggunakan Spotlight atau pergi 
terus ke folder Aplikasi melalui klik pada ikon Finder di Dock. Apabila dalam folder Aplikasi, 
cari aplikasi Tickmill MT4 Mac, klik kanan padanya dan pilih pilihan ‘Pindah Ke Sampah’, 
kemudian buatkan klik kiri untuk mengesahkan. Selepas aplikasi telah dialihkan ke sampah, 
anda boleh memadam secara kekal dengan menavigasi ke Sampah dan menggunakan klik 
kanan untuk melaksanakan arahan ‘Kosong Kosong’. Mengalih keluar aplikasi dari Sampah 



Tickmill MT4 pada Mac 
 
 

tidak akan meninggalkan kesan Tickmill MT4 Mac pada komputer anda. 

 

Bugs dan Isu yang Dikenali 

Pada masa ini, tidak ada isu yang diketahui dengan terminal dagangan Tickmill untuk Mac. 
Jika anda mengalami apa-apa, sila beritahu kami di Sokongan kami dan kami akan 
menyelesaikannya dengan segera. 

Notis Penting 

Kami telah secara peribadi menguji aplikasi MT4 untuk Mac dan belum menemui sebarang 
isu fungsi yang boleh membuat dagangan pada terminal Mac OS lebih rendah daripada versi 
Windows. Walau bagaimanapun, berdagang dengan aplikasi yang ditiru dilakukan dengan 
risiko anda sendiri. Kami sangat mencadangkan anda terlebih dahulu menjadi akrab dengan 
fungsi perisian pada akaun Demo dan pastikan aplikasi berjalan seperti yang diharapkan 
pada komputer Mac tertentu anda. 

 

https://tickmill.com/ms/about/contact-us
https://tickmill.com/ms/trading/demo-account
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