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1. Co je to Swifty?

Swifty je program, který umožňuje stahovat, spouštět a udržovat
aktuální všechny modifikace, které jsou potřeba pro hraní u nás na
102nd.

2. Stažení Swifty

Nejjednodušší způsob stažení je skrze odkaz na našem Discord
serveru v sekci #informace.

Ten vás zavede na stránky Swifty, kde stisknete tlačítko
DOWNLOAD, které vás přesměruje do sekce pro stažení.
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V této sekci je možné stáhnout dva soubory: Setup.exe a
Swifty-cli.exe. Nás zajímá pouze Setup.exe, který dáme stáhnout.
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3. Instalace Swifty

Po stažení instalačního souboru jej otevřeme. Po jeho spuštění s
velkou pravděpodobností dojde k varování o nebezpečí tohoto
souboru pro váš počítač. Jedná se pouze o to, že Swifty je
komunitní program a jeho vydavatel není pro Windows známý. Není
třeba se bát jakékoliv hrozby - u nás na 102nd tento program
používají všichni.

Oznámení bude vypadat asi takto:

Pro spuštění programu je tedy třeba kliknout na nápis More info (Více
informací) a poté na tlačítko Run Anyway (Přesto spustit).

Pokud se vám po stisknutí nápisu More info (Více informací) nezobrazí
tlačítko Run Anyway (Přesto spustit), bude potřeba v nastavení
Windows vypnout pro tento moment vaši ochranu Windows Defender v
nastavení Windows.
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4. Nastavení Swifty
Po úspěšné instalaci swifty se vám program otevře (případně jej
otevřte sami).
Při prvním otevření se nám otevře okno Swifty. Zde klikneme na
kolečko nastavení v pravém horním rohu.

Zde potřebujeme zadat tři následující parametry (kliknutím na ikonu
složky vpravo u každé kolonky) :

1. ARMA III Directory - Složku ve vašem počítači kde je
nainstalovaná Arma 3.
(Obvykle C: / Program Files (x86) / Steam / steamapps /
common / Arma 3)

2. Temporary Directory - Libovolnou složku ve vašem počítači,
která je však na disku, kde je dostatek místa (alespoň 60GB)
a v cestě není žádná diakritika.

3. Parallel Downloads - Tuto hodnotu nastavíme na 10 (max)
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Nyní kliknutím na velký křížek v černém poli vyskočíme zpět na
hlavní stránku Swifty. Zde nyní klikneme na + Add Repository.
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Otevře se vám okno, kde bude nutno zadat adresu. Tuto adresu
najdete opět v kanálu #informace na našem Discord serveru.

Kliknutím na tlačítko Add se vám otevře Nastavení repozitáře. Zde
je potřeba zadat jeden parametr a to Path. Toto bude umístění
všech modifikací, které Swifty z dané adresy stáhne. Jeho umístění
je čistě na vás. Pouze se opět ujistěte, že je na disku, kde je
dostatek místa a v ceste není žádná diakritika. (Složka také nesmí
být stejná jako složka pro Temporary directory)
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Zavřením nastavení přes velký křížek vpravo nahoře se dostaneme
zpět do hlavní nabídky, kde nám v tuto chvíli vznikl nový repozitář
102nd Arma 3. Po kliknutí na něj se nám otevře jeho nabídka, kde
svítí červený obdélník Check Now.

Toto okno znamená že Swifty detekoval, že vaše modifikace
nejsou aktuální s tím co je na serveru (v tuto chvíli nejsou
nainstalovány žádné) a kdykoliv se vám toto okno v budoucnu
zobrazí, je nutno aktualizace zkontrolovat, jinak nebude možné
hrát.

Toho docílíme kliknutím na Check Now

Swifty nyní provede rychlou kontrolu vašich modifikací. Počkejte na
jeho dokončení.
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Po dokončení kontroly klikněte na tlačítko DOWNLOAD.
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Opět tlačítko Download.

Swifty nyní začne se stahováním modifikací. To může trvat i několik
hodin.
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Po dokončení stahování se ujistěte že v nabídce repozitáře nesvítí
obdélník Check Now. Pokud zde stále svítí, klikněte na něj a
nechte swifty opět zkontrolovat stažení módů (Je možné že swifty
bude potřebovat tuto kontrolu provést opakovaně). Teprve jakmile
upozornění Check Now zmizí, máte stahování dokončené.

5. Global Mobilization
Pro hraní u nás je důležité vlastnit DLC Global Mobilization (pokud
ho vlastníte, můžete přeskočit k bodu 6. GM pro vlastníky),
nicméně je zde alternativa pro jedince, kteří GM nemají koupené.
Bude k tomu potřeba GM compatibility mód ze steam workshopu,
který naleznete na discordu serveru 102nd v sekci #informace.

Po otevření odkazu se vám otevře v prohlížeči stránka módu.
Pokud jste v prohlížeči přihlášeni na steam stánkách, stačí kliknout
na tlačítko + subscribe (česky + odběr). Pokud nejste, můžete
mód vyhledat pomocí názvu ve steam klientovi v sekci workshop
pro ArmA 3.
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Samotný mód má cca 27 GB, stejně jako placené DLC. Pomocí
tohoto modu budete moci používat výstroj a zbraně z daného DLC,
nicméně se nevyhnete ArmA 3 reklamám o zakoupení daného DLC
v momentě kdy věci používáte. Zároveň nebudete moci řídit a
pilotovat vozidla z GM DLC a používat mapu Weferlingen.

Po dostažení módu stačí zapnout Armu přes steam, kdy se vám
spustí ArmA 3 launcher. V ArmA 3 launcheru se přepněte do
záložky módy, kde byste měli vidět GM compat. mód. Pomocí
šipky v pravé části rozkliknete mód, klikněte na Zobrazit více
možností (3 tečky) a klikněte na Otevřít složku.
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Při otevření módu ve steam workshop složce uvidíte následující
složku. Ujistěte se, zda se v složce s GM compatibility módem
nachází složka Addons, kde se nachází potřebné soubory z DLC.
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Celou složku s GM compatibility módem překopírujte do kořenové
složky ArmA 3 (základní ArmA 3 složka) a přejmenujte na @gm.
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Poté se přesuňte do Swifty a v nastavení repozitáře přidejte do
parametrů -mod=@gm

Poté jakmile budete mít GM překopírované, můžete kompatibilitu ze
Steam přestat odebírat, aby vám nezabíralo zbytečné místo na
počítači.
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6. Global Mobilization pro vlastníky

V případě že vlastníte DLC Global Mobilization, stačí přidat do
Swifty parametrů repozitáře -mod=gm
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7. S.O.G. Prairie Fire
S.O.G. Prairie Fire je druhým externím DLC které je potřeba mít
stažené pro správnou funkčnosti našeho repozitáře. Jeho instalace
je prakticky totožná s instalací předchozího DLC Global Mobilization
a opět platí že pokud toto DLC vlastníte, můžete přeskočit k
bodu 8. S.O.G. pro vlastníky.

Pokud DLC nevlastníte, je potřeba nejdříve stáhnout addon ze
steam workshopu, na který najdete odkaz v sekci #informace na
našem discordu.
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Po otevření odkazu se vám otevře v prohlížeči stránka módu.
Pokud jste v prohlížeči přihlášeni na steam stánkách, stačí kliknout
na tlačítko + subscribe (česky + odběr). Pokud nejste, můžete
mód vyhledat pomocí názvu ve steam klientovi v sekci workshop
pro ArmA 3.
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Samotný mód má cca 24 GB, stejně jako placené DLC. Pomocí
tohoto addonu budete moci používat výstroj a zbraně z daného
DLC, nicméně se nevyhnete ArmA 3 reklamám o zakoupení
daného DLC v momentě kdy věci používáte. Zároveň nebudete
moci řídit a pilotovat vozidla z S.O.G. DLC a používat mapu Cam
Lao Nam.

Po dostažení addonu stačí zapnout Armu přes steam, načež se
vám spustí ArmA 3 launcher. V ArmA 3 launcheru se přepněte do
záložky módy, kde byste měli vidět S.O.G. Prairie Fire compat.
mód. Pomocí šipky v pravé části rozkliknete mód, klikněte na
Zobrazit více možností (3 tečky) a klikněte na Otevřít složku.

Při otevření módu ve steam workshop složce uvidíte následující
složku. Ujistěte se, zda se v složce s S.O.G. compatibility módem
nachází složka Addons, kde se nachází potřebné soubory z DLC.
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Celou složku s S.O.G. compatibility módem překopírujte do
kořenové složky ArmA 3 (základní ArmA 3 složka) a přejmenujte
na @vn.

Poté jakmile budete mít S.O.G. překopírované, můžete
kompatibilitu ze Steam přestat odebírat, aby vám nezabíralo
zbytečné místo na počítači.

Následně se přesuňte do Swifty a v nastavení repozitáře přidejte
do parametrů -mod=@vn

22



8. S.O.G. Prairie Fire pro vlastníky
Pokud DLC S.O.G. Prairie Fire vlastníte stačí pouze přidat do
Swifty parametrů repozitáře -mod=vn
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9. První spuštění Army
Jakmile je vše staženo a správně nastaveno, můžeme Armu poprvé
spustit stisknutím tlačítka Launch.
Ujistěte se, že máte vypnutý TeamSpeak 3 !!!
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Zapínání Army se všemi modifikacemi trvá dlouho. Mějte trpělivost
a na nic neklikejte. Zapínání by se mohlo přerušit.

V ideálním případě by vám neměla vyskočit žádná chybová hláška.
Jediné oznámení, které vyskočí, bude o instalaci ACRE 2 do
vašeho TeamSpeaku.

Pokud se vám zapnula hra do hlavního menu, a
nevyskočila na vás žádná chybová hláška, máte hotovo
a všechny modifikace jsou úspěšně nainstalované.
Kontaktujte nyní prosím svého personalistu, který s
vámi dohodne další kroky.

V případě problémů s instalací zkuste nejdříve projít sekci
Známé potíže, kde najdete nejčastější problémy a jejich řešení.
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10. Známé potíže
V této sekci najdete běžné problémy, které se při instalaci mohou
vyskytnout. Pokud se vám stane nějaký problém popsaný níže,
postupujte podle tohoto návodu. Pokud váš problém však není v
tomto seznamu, kontaktujte svého personalistu.

1. Addon ‘gm_plus’ requires addon (GM)

Tento problém je způsoben tím, že Swifty se nepodařilo najít
soubory DLC Global Mobilization.

Řešení:
a) Zkontrolujte si, že máte stažené DLC Global Mobilization

(Originál, nebo Compatibility)
b) Zkontrolujte správné zadání parametru v nastavení swifty

repozitáře -mod=gm / -mod=@gm
c) Zkontrolujte si správné jméno a umístění složky s Global

mobilization (složka musí být ve složce s nainstalovanou
Armou, na kterou odkazuje swifty v nastavení ARMA III
Directory)
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d) Zkontrolujte, že ve složce s GM ve složce Arma 3 máte složku
Addons - je důležité aby toto umístění bylo přesně tímto
způsobem (steamapps / Arma 3 / gm(@gm) / Addons).

2. Missing Arma 3 Path

Tento problém je způsoben tím, že Swifty nemá zadanou správnou
cestu do složky Arma 3.

Řešení:
a) Zkontrolujte že máte správně zadanou cestu v nastavení

Swifty - ARMA III Directory (cesta musí odkazovat na složku
kde máte nainstalovanou Armu, viz 3. Nastavení Swifty)
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3. Soubor je využíván jiným procesem

Řešení:
a) Snižte v nastavení swifty Parallel downloads na nižší hodnotu

- například 4.

4. Swifty stahuje soubory na disk C:, i když jsem nastavil
stahování jinam

Swifty pravděpodobně nemá přístup kvůli právům.

Řešení:
a) Zapněte Swifty jako správce.
b) Zkontrolujte nastavení kam Swifty stahuje soubory

(Temporary directory a Path).
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