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OPUBLIKOWANO W DNIU:
23 marzec 2018

KOLEJNY d’ARTS GOTOWY
WERSJA SPORT ZOSTAŁA UKOŃCZONA

Pierwszym poprawianym modelem był d’Arts Style. Model ten sprawił wiele
problemów, ponieważ występował w nim poważny bug, którego bardzo ciężko
było się pozbyć. To też prace nad poprawianiem wersji Style rozwlekły się w
czasie. Wreszcie, 11 marca 2018 roku, model został ukończony.

Po wersji Style przyszedł czas na kolejną – Sport. Ona, podobnie jak Style również
wymagała szeregu poprawek. Najistotniejszą była zmiana koloru i wystroju
wnętrza. „Finalny” model, który wysłał Lazlow, jeszcze w październiku 2017 (!)
posiadał standardowe szare wnętrze z białymi akcentami na konsoli środkowej
oraz ledwie muśniętą na czerwono teksturę kierownicy. Wnętrze wymagało więc
całkowitego przeteksturowania - zmianie uległy również jego tekstury. Desce
rozdzielczej (oraz podłodze) brakowało też rozróżnienia na dwa kolory,
pomarańczowy i fioletowy, tak jak to miało miejsce w oryginalnym prototypie. Te
wszystkie poprawki wprowadził darewnoo na przestrzeni kilku dni. Postęp prac
nie posuwał się z dnia na dzień, a skokami, co kilka dni, ponieważ d'Arts Sport nie
był jedyną rzeczą, którą darewnoo musiał się zająć.
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Zmiany nie ograniczały się jednak jedynie do zmiany wystroju wnętrza. Sport
dostał też nowe, poprawne oświetlenie wnętrza i świateł zewnętrznych,
realistyczne klosze przednich reflektorów, przyciemnianą górę przedniej szyby i
dwustronne zderzaki. Usunięte zostały też tylne zagłówki. Zmianie nie uległ
tylko silnik i fotele.

Poprawki trwały w sumie 3 dni, rozpoczęły się w dniu skończenia prac nad wersją
Style i miały miejsce w dniach: 11.03, 19.03 i 22.03. Sport nie wymagał aż tak
wielu poprawek jak Style, dlatego prace nad nim szybciej się zakończyły.

Pozostało poprawić ostatnią wersją, City, aby wszystkie trzy modele mogły zostać
opublikowane. Ta wersja na szczęście wymaga najmniej poprawek, więc jej
ukończenie nie powinno sprawiać problemów.

Zdjęcia są dostępne do pobrania stąd:
www.darewnoo.pl/GTA/mods2015/info/23-03-18/23-03-2018.zip

lub pobierając tę informację w formie JPG.
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