
Bogen om

VirtuChat 1 Single player
Version. 1.1.

27-06-2020

********



Page 1  
 

Hvad er VirtuChat og hvad handler det om ?

Lidt historie:
VirtuChat er et PC baseret computerspil lavet med den nu snart 20 år gamle grafikmotor fra 
firmaet 'GarageGame / Torque'. Da spillet bruger en ældre grafikmotor, udnyttes ikke de 
faciliteter, som i dag findes i de moderne 'Grafikkort' og billed-hastigheden (FPS-erne) er derfor 
baseret mere på CPU hastighed end på grafikkortets egenskaber.

VirtuChat-en blev tilbage i 2002 hvor udviklingen startede, udviklet som et 'netbaseret' 
multiplayer spil kørende på 12 servere placeret henholdsvis i Herlev 'Kbh.' og Hillerød, men 
som årene gik, løb projektet 'tørt' med bl.a. manglende spiller deltagelse.
Efter projektet nu har ligget 'hengemt' i nogle år og har overlevet flere computer generationers 
flytninger, blev det besluttet at 'genoplive' det gamle spil, men denne gang som en 'single player'
version, uden aktive netservere, altså det hele foregår internt uden netforbindelse på den kørende
PC. Du kan logge ind helt udforpligtigende, da du kun vil møde 'robotter' derinde.
Single versionens funktioner er flere steder blevet ændret i forhold til den gamle multi player 
udgave, men dog sket i 'respekt' for den gamle ide.

Har du spørgsmål, er du velkommen til skrive til jansteendk@hotmail.com 

Hentning af spil og installation:
Efter ZIP-filen ( http://www.virtuchat.com/filer/VirtuChatSingle.zip ), som fylder omkring '1 
GB' er hentet, udpakkes den til et passende sted i computeren (bedst i en dertil indrettet mappe).
Da der ikke skal foretages en egentlig installation, laves nu et 'icon' på f.eks. skrivebordet, som 
peger direkte på 'VirtuChat.exe' i VirtuChattens hovedmappe og herfra startes spillet.
Hvis man på et tidspunkt bliver træt af spillet, skal det ikke afinstalleres, men hele VirtuChat 
mappen skal blot slettes.

http://www.virtuchat.com/filer/VirtuChatSingle.zip
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Start og opsætning:

Sådan ser opstartsbilledet ud.

Det er vigtigt, at du får sat VirtuChattens billedopløsning rigtigt op, så den passer med 
opløsningen på din computerskærm (opsætningen gemmes), men kan altid ændres, så prøv dig 
frem.

Tryk på knappen 'Options'. Her kan du lave både billed og lyd opsætningen.
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Tryk på knappen 'Brugerprofil'. Her kan du vælge om du vil være en mand eller en dame.
Hvis du på en senere tidspunkt i spillet skal ud i 'Rummet', kan du give dem rumdragt på.

Spillet startes af naturlige årsager på knappen 'START'.
Hvis du f.eks. ikke har været inde i spillet et par dage, så huskes det hvor du sidst var med

'Latest Login' knappen, så slipper du får at rejse 'helt forfra' hver gang.
VirtuChatten starter som 'default' på Staden Metrostation, hvilket den også gør første gang du

starter spillet.
Ud og køre med metrotog:
VirtuChatten starter som nævnt første gang du logger ind på Staden Metrostation. Herfra 
begynder du dine rejser til VirtuChats mange verdener.
Den nye VirtuChat 1 er primært baseret på dit 'Globetrotter gen', da handel, møblering af eget 
hus og besøg af andre ind-loggede spillere ikke er relevant da spillet jo ikke mere er netbaseret.

Studer Metrotogenes køreplan, eller spørg i Informationen på stationen.
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Vi har her i VirtuChatten 3 hovedområder, Det 'lokale område', med Staden og omegn, prøv 
f.eks. at gå op af trappen mellem informationen og kiosken, så kommer du op til selve byen 
'Staden' med flere oplevelser som, Varehuset, museet, diskotek, en gammel sporvogn o.s.v.

Der er altid plads i sporvognen, eller lån en ATV hos Kurt's Auto.

Selv om det godt nok kun er robotter, så møder du jo 'en slags andre' derinde.

Staden togstation (på første sal), med tog til Langtbortistan.
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Mange andre områder du kan komme til med bl.a. Metrotoget:

Her kan du rigtig tage på eventyr......

Eller via metrostationen 'Space-Centeret', helt ud i verdensrummet
til mange både spændende og uhyggelige steder.
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Nyttige oplysninger i 'F1-Hjælpen':

Når du er inde i spillet og pludselig bliver i tvivl om betjeningen, så husk der er altid hjælp at 
hente når du trykker på 'F1'.
Måske en god ide, at nedskrive de vigtigste kommandoer og lægge dem ved tastaturet.

Lidt blandende billeder fra VirtuChat 1 Single Player:

Køretur med toget mellem Staden – Langtbortistan - Mountanien.

På tur i en af Eventyr verdenerne.
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Der er mange slags let styrbare køretøjer at vælge imellem derinde.
I zonen 'Lille Amsterdam' kan man prøve dem alle. 

Der er kold vinter i Vennersland.

Hvad med en rigtig skitur i Mountanien, 'Lille Sverige'? Kør selv derop i egen bil.
Eller tag toget derop.
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Eller en uhyggelig tur til planeten XV715?

Rejs lysår ud i universet med rumskibet Vega..
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' Øhhh Hende' (Demerne), her skal man helst ikke komme for tæt på..

Nogle 3 meter høje 'blå nysgerrige' på Eridani planeten.
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Men slet ikke alt er uhygge derinde..

Har du en rimelig god PC, så hent VirtuChatten:
http://www.virtuchat.com/filer/VirtuChatSingle.zip 

Følg denne beskrivelse og kig ind, du bliver ikke skuffet.

********************

http://www.virtuchat.com/filer/VirtuChatSingle.zip

