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PMDG 737 voor MSFS-ontwikkelaarsupdate
flightsimeindhoven.com/2022/04/09/pmdg-737-for-msfs-developer-update

 

BRON: rsrandazzo  startte een onderwerp  [08APR22] PMDG 737 voor MSFS

Developer Update - Het begin van de dag betreden

Gisteren, 08:32

Kapiteins, als u in het verleden tijd met PMDG hebt doorgebracht, weet u dat stilte van

ons normaal gesproken betekent dat we het behoorlijk druk hebben. Dit kon niet meer

waar zijn dan op dit moment. Ik ben blij te kunnen melden dat we aan het einde van de

eerste ontwikkelings- en testfase voor de PMDG 737-700 voor Microsoft Flight Simulator

naderen. Dit is een grondige en zeer vermoeiende periode van bètatesten geweest en we

zijn nu erg blij met het kwaliteitsniveau. We verwachten dat we tijdens een van onze

vergaderingen volgende week de releasedatum voor dit product definitief zullen maken en

dit hier met een specifieke releaseplanningsaankondiging zullen communiceren. Ik wil

van dit moment gebruik maken om wat meer details te delen over onze plannen voor de

PMDG 737 voor Microsoft Flight Simulator-productlijn.Uiteindelijk zal onze 737-

productlijn uitgroeien tot de volledige Next Generation- en MAX-productlijnen. De eerste

releasefase is gericht op de Next Generation-serie en we publiceren nog geen informatie

over MAX. Om onze producten toegankelijker te maken voor gebruikers, hebben we

eerder een wijziging aangekondigd in de manier waarop we de productlijn in segmenten

opsplitsen. Het eerste product dat wordt uitgebracht, is de 

PMDG 737-700 voor MSFS.

 Dit pakket omvat de 737-700 in passagiers-, vracht- en BBJ-varianten met meerdere

winglet-stijlen en een volledige en complete set opties en configuraties om een   zeer

realistische, in hoge mate aanpasbare gebruikerservaring te bieden.Het BBJ-vliegtuig

wordt bijvoorbeeld geleverd met een BBJ-specifieke cockpit en omvat een breed scala aan

BBJ-opties, zoals 0-9 extra brandstoftanks, samen met BBJ-specifieke wijzigingen in de

paneelindeling, plakkaten en systeembewerkingen. Elk vliegtuig wordt geleverd met zijn

eigen volledig uitgeruste set grondondersteuningsapparatuur, een aangepaste pushback

(die je zelf kunt besturen met behulp van je hardwarebedieningen, als je wilt!) en

honderden aanpasbare opties, storingsmodi en realisme-selecties waarmee je kunt

matchen uw 737 naar zowat elke configuratie in de echte wereld. Met tussenpozen van

ongeveer zes weken zullen we een nieuw 737-pakket aan de productlijn toevoegen,

waaronder de 

PMDG 737-600 voor MSFSPMDG 737-800 voor MSFS PMDG 737-900 voor

MSFS

,  en   elk als een op zichzelf staand pakket dat variaties uit de echte wereld van het type

casco zal bevatten en zijn verschillende unieke vlieg-, hanterings- en optiekwaliteiten. Elk
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pakket kan afzonderlijk worden gekocht om klanten totale flexibiliteit te geven om alleen

die specifieke modellen te kopen en te bezitten waarin ze geïnteresseerd zijn. Dit is een

verandering in onze benadering van het verkopen van simulatie-uitbreidingen die zijn

oorsprong vindt in feedback van klanten en we hopen dat het jullie allemaal meer vrijheid

zal geven om te kiezen hoe je met onze producten omgaat op een manier die

kosteneffectief en lonend voor je is .Een ander klantgedreven idee dat we met deze

releasecyclus uitvoeren, is om de releasefase voor deze serie 737's bijna te behandelen

alsof het een vroege toegangsfase is. De term "vroegtijdige toegang" is niet echt van

toepassing, aangezien elk product bijna volledig klaar zal zijn wanneer het aan u

beschikbaar wordt gesteld, maar er zijn functies die we aan de productlijn willen

toevoegen en waaraan we alleen middelen kunnen besteden na de eerste

productreleasecyclus begint, dus we zullen een ontwikkelingsupdatecyclus van twee

weken hebben die nieuwe functies naar alle 737-bezitters duwt gedurende de eerste 24

weken na release. Functies die we verwachten na de release toe te voegen, zijn onder

meer:

Een geheel nieuwe cockpit-tablet die mogelijkheden weerspiegelt die de Boeing EFB

van categorie I in de out-mode niet biedt. (Ik heb later meer details over deze

nieuwe functie!)

Nieuwe passagierscabines met hoge resolutie in configuraties van één en twee

klassen, evenals een BBJ-lay-out met hoge resolutie en een vrachtlay-out zoals

geschikt voor die twee casco's. De versies die momenteel in het product zitten,

hebben een aanzienlijk hogere resolutie dan al onze P3D-producten, maar we

hebben geëxperimenteerd met de hoeveelheid details die we aan MSFS kunnen

toevoegen en hebben besloten dat er geheel nieuwe cabines met unieke

cabinefuncties kunnen worden toegevoegd. toegewijd aan het concurreren van deze

inspanning zodra de productuitrolperiode begint.

Updates van het modeldetailgebied: toen we de geheel nieuwe modelreeks voor

MSFS voltooiden, constateren we dat sommige gebieden die traditioneel worden

behandeld met lage resolutie-modellering en texturen nu kunnen worden bijgewerkt

naar volledig nauwkeurige detailniveaus. Gebieden zoals de uitrustingsruimten die

normaal gesproken alleen een behandeling met een lage resolutie krijgen, worden

herbouwd met de hoogst mogelijke resolutie, waardoor de modellen een preflight-

kwaliteit krijgen.

Diverse andere wijzigingen aan de avionica, enz.

Al deze updates worden gratis naar gebruikers gepusht via updates voor alle producten en

stellen ons in staat om voor u te laten zien hoe geweldig gedetailleerd we delen van het

vliegtuig kunnen maken die we traditioneel hebben genegeerd om middelen te besparen

voor de bediening van de cockpit. Het Microsoft Flight Simulator-platform doet zo'n

geweldig werk aan het gebruik van bronnen dat we je kunnen laten denken dat we het

nooit echt wilden opnemen omdat ze zo'n belasting van bronnen waren. We hebben een

aantal echt creatieve ideeën die een geheel nieuw niveau van plezier zullen brengen voor

sudderen van alle niveaus en het tweewekelijkse updateproces laat je daar praktisch in

realtime van delen.Zodra we ongeveer 24 weken na de release van de 737-700 zijn
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aangekomen, zullen we het tempo van updates vertragen om meer middelen te besteden

aan het afronden van de ontwikkeling van de 777, maar we verwachten aanhoudende

ondersteuning en aanpassingen voor de 737-serie. nog heel veel jaren.

Wat zit erin?:

Dit is een moeilijke vraag om te beantwoorden, omdat het niet veel moeite kost om voor u

op te sommen wat is inbegrepen, allesomvattend of volledig nauwkeurig zal blijken te zijn.

We zullen meer details geven in een specifiek bericht over dit onderwerp, waarbij we het

nieuwe product laten zien en dieper ingaan op wat het biedt, maar het volstaat te zeggen

dat we op het punt staan   een volledig complete, feature-rijke 737 uit te brengen met

volledig aangepaste motor en vlucht modellering, nauwkeurig, volledig vluchtbeheer en

nauwkeurig stuurautomaat- en vluchtregisseursysteem met volledig bedienbare LNAV,

VNAV, AUTH-gashendel en heads-up-geleidingssysteem. Het vliegtuig functioneert

volledig op op maat gemaakte, zeer nauwkeurige systemen met veel van de gedragingen

en eigenaardigheden die uniek zijn voor de 737 die aanwezig is in de simulatie, dankzij

ons zeer bekwame ontwikkelingsteam, onderzoekscapaciteiten en input van

onderhouders,

Wat ontbreekt er?:

Een vraag die veel wordt gesteld (en genegeerd, sorry!) is "dus wat moest je uit de PMDG

737 halen om het te laten werken in MSFS? Het antwoord is heel eenvoudig: "bijna

niets".Natuurlijk, er zijn enkele functies die we ervoor hebben gekozen om niet naar

MSFS te brengen omdat we vonden dat ze niet nodig waren. Het was bijvoorbeeld niet

nodig voor ons om een   groot deel van het proces te behouden dat we gebruikten om

grondbesturing in P3D te regelen, aangezien MSFS een veel beter systeem heeft als het op

dergelijke dingen aankomt. We hebben ook een late beslissing genomen om de oude

Boeing EFB te verwijderen en te vervangen door een nieuwere tabletstijl die ons meer

vrijheid zal geven voor zaken als het weergeven van Navigraph-kaarten,

vluchtplanningsgegevens, grafisch gebaseerde cockpitopties (die momenteel bestuurd via

FMS-gebaseerde menu's) en dat soort dingen.Uiteindelijk is de PMDG 737-700 voor

MSFS een simulatie met veel meer functies van het vliegtuig uit de 737-serie dan we in

eerdere platforms hebben kunnen produceren en dat maakt ons erg enthousiast. We

hebben het vliegtuig gedeeld met een paar niet-PMDG/niet-PMDG bèta-personen en hun

feedback was zeer enthousiast. We denken dat de jouwe dat ook zal zijn als je haar

eenmaal in handen hebt!

Hoe is de prestatie?:

Het blijft echt heel goed. Zelfs als we de afgelopen twee maanden hebben besteed aan het

opvoeren van de geluiden en visuele kwaliteit, zijn de prestaties uitzonderlijk gebleven.

Onze bètatesters zullen hier een breder concept van kunnen geven wanneer we ze uit de

Cone of Silence vrijgeven (kijk! een luchtvaartgrap!) Maar voor degenen die zich zorgen

maken, wees niet. Als u MSFS goed gebruikt met andere producten, is het zeer

waarschijnlijk dat u de 737 ook prima zult gebruiken zonder enige wijzigingen. Mijn

ontwikkelmachine is drie jaar oud met een vroege i9 en een 2080Ti. Het draait de 737
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goed en soepel op standaard en aangepaste luchthavens zonder enige vermindering van

de visuele kwaliteit. Ik heb video-opnamen gemaakt bij de KRNT van Dzierwicki Design

(natuurlijk!) met framesnelheden van bijna 40-45 fps en soepel als zijde. KRNT is een

ongelooflijk zwaar decor vanwege de details en complexiteit.Dus al met al zijn we heel blij

met de prestaties, en we denken dat jij dat ook zult zijn!

Kan ik korting krijgen?:

We bieden geen kortings-/inruil-/upgradeprogramma's voor de 737-productlijn, met één

uitzondering: in november 2019, toen we de PMDG 737-NGXu voor P3D uitbrachten,

dachten we dat de PMDG 737 voor MSFS zou in ongeveer aug/sep 2020 uitkomen. We

waren van mening dat gebruikers die de 737NGXu voor P3D kopen het beste gediend

zouden zijn als we een opwaardeerprogramma zouden aanbieden waarmee ze konden

upgraden naar de PMDG 737 voor MSFS wanneer deze werd uitgebracht, en dat meer

klanten zouden met meer vertrouwen de overstap maken als we dit programma zouden

aanbieden om de weg te effenen. Als je de PMDG 737NGXu vóór 2359Z/31DEC19 hebt

gekocht, doe je automatisch mee aan dit incentiveprogramma en hoef je verder niets te

doen.Klanten die zich kwalificeerden voor het programma (dat liep tot en met NOV/DEC

2019) ontvangen automatisch $ 99,99 tegoed voor de aankoop van de PMDG 737 voor

Microsoft Flight Simulator-productlijn. U kunt het gebruiken zoals u wilt, in elke

combinatie van aankopen die bij uw smaak past. Als u ervoor kiest om een   737 te kopen

die minder kost dan uw verdiende tegoed, behoudt u het extra voor een toekomstige

aankoop, zonder dat er vragen worden gesteld, en wordt alles automatisch afgehandeld op

PMDG.com. Ons doel is om het voor u zo eenvoudig en duidelijk mogelijk te houden. Ik

zal in een toekomstige update meer details geven over hoe u uw tegoed kunt gebruiken

naarmate we dichter bij de daadwerkelijke release komen.

Productprijzen

: TBA, maar we denken dat u tevreden zult zijn.

Waar kan ik meer leren?:

https://skyblueradio.com/

Op vrijdagavond om 2230Z/1830EDT (VS) heeft Jeff Turner van SkyBlue Radio me

uitgenodigd om wat tijd met hem door te brengen tijdens zijn show. Ik weet zeker dat we

in het onderwerp van de 737 kunnen afdwalen. Wie weet? Stem af en kom erachter.  Kun

je ons iets anders geven dan een muur van tekst?:

Waarom ja, ja dat kan ik. Nu de ontwikkelingsactiviteiten aan het aflopen zijn (voor mij

tenminste!) begin ik mijn aandacht te richten op enkele video's om te pronken met

verschillende kenmerken van het vliegtuig. Dit zal niet per se een tutorialreeks zijn, maar

zal in plaats daarvan dienen als kleine stukjes informatie waarmee u snel de diepte van de

functies kunt zien die beschikbaar zijn voor u als gebruiker van de PMDG 737-productlijn.

We hopen dat dit bestaande PMDG-gebruikers nieuwe tips en opties laat zien waar ze

misschien nog nooit aan hebben gedacht, terwijl het nieuwe PMDG-gebruikers laat zien

https://skyblueradio.com/
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hoeveel diepgang en verfijning een PMDG-product met zich meebrengt.Naast dat we

rechtstreeks van ons horen, verwachten we volgende week onze bètatesters te lanceren

om hun ervaringen met u te delen. We beginnen ook veel van de simming-centric

streamer-verzoeken die we hebben ontvangen te evalueren, evenals de simming-media en

dergelijke, omdat we het belangrijk vinden dat veel klanten stemmen horen die ze kennen

en vertrouwen bij het nemen van een aankoopbeslissing . We hebben van tevoren nog niet

besloten wie van deze mensen dit project te zien krijgen, maar we verwachten die

beslissingen de komende dagen te nemen.En tot slot, hier is een snelle afbeelding voor

jou, als beloning voor het vasthouden aan mij door al deze tekst. Deze afbeelding is

eigenlijk drie weken oud en moest worden opgenomen als onderdeel van een update op

23MAR die helaas nooit is geplaatst omdat ik me op een plek zonder internet bevond.

Toen ik terugkeerde naar de reguliere kantooruren, werd ik zo overspoeld met inhaalwerk

dat ik er gewoon nooit helemaal aan toe kwam!

 

https://forum.pmdg.com/filedata/fetch?id=167112&d=1649402570

 

Ik denk dat deze afbeelding je een goed idee geeft van het soort kwaliteit dat je kunt

verwachten. U kunt het detailniveau van het oppervlak van schakelaars zien, de

ingebouwde verlichting erin, de stelschroeven in de knoppen, de antireflectiecoating op de

digitale displays en de schermen, en de adelaarsogen zullen merken dat dit beeld

afkomstig is van een vliegtuig dat wordt getest met het brandstofindicatiesysteem voor de

extra brandstoftanks op de BBJ. (Het werkte niet op het moment dat de foto werd

gemaakt, maar dat is het nu...) Het is misschien moeilijk te geloven, maar het detailniveau

is verbeterd sinds het moment waarop deze foto werd gemaakt. Oké, dat was alles voor

deze korte update van vanavond. We hebben spannende dagen voor de boeg - en een

heleboel informatie om te delen terwijl we snel naar de aankondiging van de

releasedatum rollen!Dat is alles voor nu - ik heb voor de verandering wat slaap nodig! 
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