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OPUBLIKOWANO W DNIU:
14 kwiecień 2018

WIELKI POWRÓT DO GTA SA?
W latach 2013-2015 darewnoo bardzo chętnie zlecał i wyrażał zgodę na
konwerty do GTA SA. Dzięki czemu przez ten okres w tej grze pojawiły się takie
modele jak Tico, Lanos Sport, Nubira, Leganza, Lublin czy 8 wersji Polonezów
Plus. Ostatnim oficjalnym konwertem na jaki darewnoo wydał zgodę był 9-ty
Polonez Plus (wersja ABC), miało to miejsce w maju 2015. Następne miało być
Espero, ale tutaj konwerter się wycofał nie kończąc konwertu tego projektu. Kilka
miesięcy później darewnoo postanowił zakończyć wsparcie dla konwertów do
GTA 3/VC/SA, ponieważ konwerty do tych gier były doskonałą „furtką” do
tego, aby dostać się do brył 3d tych modeli (zabezpieczenia do powyższych
tytułów są bardzo słabe). Wszystkie modele, które zostały przekonwertowane i
opublikowane do GTA SA, prędzej czy później wykradziono po czym w całości
lub w częściach przeniesiono do innych gier lub modeli samochodów. Między
innymi dlatego darewnoo widząc co się dzieje, zakończył „wsparcie” dla tych gier.
Pomijając fakt, że nie było komu konwertować kolejnych modeli.

Mimo że co jakiś czas pojedyncze osoby chciał konwertować wybrane modele,
darewnoo nie wyrażał zgody. Ten stan rzeczy utrzymywał się trzy bite lata. Aż do
31 marca 2018, kiedy to kolejny „śmiałek” za pośrednictwem strony GTAInside
do niego napisał z chęcią przekonwertowania 3-drzwiowego Lanosa, ale tej
ulepszonej wersji z GTA V.
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Z początku darewnoo po raz kolejny miał odpisać "nie zgadzam się na konwert",
ale tego nie zrobił, gdyż po przejrzeniu prac (konwertów) tej osoby, które są
profesjonalnie zrobione, uznał że może warto dać szansę i powrócić do GTA SA?
Więc stało się. Darewnoo wyraził zgodę na taki konwert, ale od razu
zaznaczył - tylko pod warunkiem że model będzie skutecznie zablokowany
przed edycją. Konwerter zapewniał, że potrafi to dobrze zrobić. Poprosił o model
i komplet tekstur, które otrzymał od darewnoo 3-ciego kwietnia 2018. Osoba
podejmująca się konwertu zapewniła, że wykona ten konwert najlepiej jak potrafi.
Lanos będzie zawierał dodatkowe niestandardowe opcje, takie jak działający
prędkościomierz i zegarek. Dodatkowo model otrzyma 10 części z tuningu wersji
z GTA V (8 zderzaków i 2 spoilery) a także większość oklein znanych z Lanosa z
GTA V (z tym że będą w wielkości 2048x2048, w GTA V są dwa razy większe).

Konwerter zajął się modelem mniej więcej od 7 kwietnia, aby 5 dni później
podesłać już screeny z gry. Pozostaje kwestia tuningu, darewnoo musi dosłać
elementy z modelu z GTA V. Z tym że w GTA SA limit elementów wynosi 10 (w
GTA V to aż 255), dlatego wysyłanie wszystkich części nie ma sensu. Autor
konwertu powiedział, że sam zadecyduje co umieści w konwercie do GTA SA.
Jedno jest pewne, publikacja nowego konwertu do GTA SA zbliża się wielkimi
krokami!

Jest też szansa na konwert czegoś jeszcze bardziej „świeżego” – niedawno
wydanego d’Artsa Sport z GTA IV.

Zdjęcia są dostępne do pobrania stąd:
www.darewnoo.pl/GTA/mods2015/info/14-04-18/14-04-2018.zip
lub pobierając tę informację w formie JPG.
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