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NIEPLANOWANE POPRAWKI TICO W GTA V

Oficjalny konwert Daewoo Tico do GTA V został po raz pierwszy opublikowany
w styczniu 2016 roku. 4 miesiące później otrzymał on dwie aktualizacje. Wersja
1.2.1 z kwietnia 2016 miała być ostatnią, bo darewnoo z reguły nie dodaje
poprawek dla konwertów starszych niż rok (Nubira, Joyster, Leganza czy Polonez
nie są aktualizowane do dawna) - na ten moment na poprawki i nową wersję ma
szansę tylko Lanos. A jednak, błąd krytyczny jaki został odkryty w Tico zmusił
darewnoo do wydania kolejnej wersji o nazwie 1.3.

Problem dotyczy błędu w FiveM, który całkowicie uniemożliwia korzystanie z tego
modu. Tico (podobnie jak Joyster i Leganza) nie były testowane pod kątem FiveM.
Darewnoo nawet nie wiedział, że taki problem występuje, ale kilku userów go o
tym poinformowało. Gdy przyjrzał się temu osobiście, przekonał się, że faktycznie
błąd istnieje. Ponieważ błędy krytyczne nie są czymś czym darewnoo się nie
przejmuje, Tico musiało zostać poprawione.

Tak więc darewnoo (dzięki pomocy userowi Karollo) rozpoczął proces szukania
przyczyny. Po ponad 20 różnych próbach i testach ustalił, że problemem były
pojedyncze elementy kolizji [COL] (w tym przednia szyba), dlatego dla pewności
zmieniony został cały pakiet kolizji w modelu. To pomogło, błąd w FiveM zniknął.
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Zmiana kolizji usunęła też niezidentyfikowany błąd z GTA V, który występował
gdy jedno Tico wjechało w drugie - auta zakleszczały się. Błąd nie występował gdy
wjechaliśmy w Tico innym samochodem.
Jednak skoro mod doczekał się nowej wersji, to warto ją jeszcze poprawić,
dodać coś nowego. Darewnoo postanowił dodać do dotychczasowej wersji 1.2.1
brakujących elementów znanych z późniejszych konwertów Poloneza i Lanosa.

Nowa aktualizacja Tico otrzyma:


pełne oświetlenie zegarów i kokpitu



opcjonalne tablice rejestracyjne z innych krajów



opcjonalne standardowe tablice z GTA V



wsparcie dla oklein nadwozia (template)



animacje rury wydechowej



możliwość zbijania lusterek



możliwość zbijania tuningowych świateł



nową teksturę deski rozdzielczej i kierownicy



nakładki dla wersji SR

Ten ostatni element przez rok był ekskluzywnym dodatkiem tylko dla konwertu
do SLRR. Teraz zostanie on dodany również do GTA V jako opcja. Nowe części
(czyli zderzaki i nakładki na drzwi) oraz tablice rejestracyjne zwiększą liczbę
dostępnych elementów (wcześniej było to 110).

Tico w wersji 1.3 zostanie opublikowane w kwietniu 2019.
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