Vzhledem k často kladeným dotazům jsme pro vás připravili návod, jak nainstalovat program
StepMania do počítačů, které využívají operační systém Linux.

3. Zvolte „Download Now“.

1. V internetovém prohlížeči si otevřete stránku www.stepmania.com, v levé nabídce pak
klikněte na „Downloads“.

4. V okně, které se vám objeví zaškrtněte „Uložit soubor“ a svoji volbu potvrďte tlačítkem
„OK“.
2. Klikněte na tlačítko „Linux (binary), 10,2 MB“.

5. Na pracovní ploše se vám po dokončení stahování objeví složka s názvem „StepMania.3.9alinux.tar.gz“. Tuto složku otevřete.

6. Objevilo se vám nové okno, nejprve jednou klikněte na složku „StepMania-3.9“ tak, aby se
viditelně označila, poté stiskněte tlačítko „Rozbalit“, které se nachází na horní liště.

7. V otevřeném okně zvolte místo, kam chcete program StepMania uložit (my jsme se ho pro
usnadnění rozhodli uložit na Pracovní plochu počítače). Poté klikněte na tlačítko „Rozbalit“.

8. Nyní je třeba ještě do programu stáhnout písničky. V místě, kam jste se rozhodli program
uložit najdete složku s názvem StepMania.3.9. Na složku dvakrát klikněte a otevřete ji.

9. Zde otevřete dvěma kliky složku „Songs“.

10. Nyní je třeba vytvořit si složku, do které budete písničky ukládat. Klikněte libovolně v
prostoru okna pravým tlačítkem myši a zvolte možnost „Vytvořit složku“. Tu si libovolně
nazvěte.

11. My jsme složku nazvali „Pisnicky“. Okno tedy bude po vytvoření složky vypadat stejně
jako na našem dalším obrázku. Pokud jste složku vytvořili, okno vypněte křížkem v pravém
horním rohu.

12. Nyní si opět v internetovém prohlížeči otevřete stránku www.stepmania.com. V levé
nabídce klikněte na „Songs“.

13. Nyní si vybereme například první balíček písní. Klikněte na „Plaguemix One“.

15. V otevřeném okně označte možnost „Uložit soubor“ a stiskněte „OK“.

14. Klikněte na „Download Now“.
16. Nyní jste stáhli složku s názvem Songs_DJMcFOX_PlagueMixOne.smzip, tuto složku
otevřete.

17. Nyní klikněte dvakrát na složku „Songs“.

19. Objeví se složky s názvy písniček (případně písničky). Stiskněte klávesy Ctrl+A, označíte
tak naráz všechny složky s písničkami, stejně jako vidíte na obrázku. Pokračujte kliknutím
na tlačítko „Rozbalit“.

18. Nyní dvakrát klikněte na složku PlagueMix Series.
20. Písničky je třeba vložit do složky StepMania-3.9, kterou jste si uložili v bodě 7. My jsme ji
uložili na Pracovní plochu počítače, tudíž ji najdeme tam. Na složku dvakrát klikneme.

21. Poté dvakrát klikneme na složku „Songs“.

Stejným způsobem můžete pokračovat ve stahování dalších písní (případně balíčků písní) i v
dalších záložkách na www.stepmania.com, které najdete v levé nabídce (StepMix1 Songs,
StepMix2 Songs, StepMix3 Songs, User Songs, ...).
23. Poté, co si stáhnete požadované písně vám již nic nebrání spustit program. Stačí jen otevřít
složku StepMania-3.9, program spustíte pomocí ikony „stepmania“.

22. Nyní jednou klikneme na složku, kterou jsme si vytvořili v bodě 10 a stiskneme tlačítko
„Rozbalit“.

