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FuSa SD version 1.0.47 
 

 תוכן
 
 

 תאור

 התקנה

 שימוש

?מהוא מגביר המהירות  

 עדיפות המעבד והפלאגין

 מצב המסך

 מקשי קיצור

]ברירת מחדל[מקשי קיצור   

 סידור המיקום של התצוגה

 שאלות ותשובות

 פניות

 תודות

 

 תיאור
 

PSP S&L ,שמאפשר לשחק על טלוויזיה רגילה הינו פלאגין ל   FuSa SD 

 

 תכונות עיקריות:

 תוכלו לשחק משחקים על כל סוג טלוויזיה •

 תמונה על כל המסך •

 

:כבלים שתומכים  

• Componennt 

• Composite 

• D-Terminal 

• S-Video 

 

:הערה  

כמו כן הקונסולה משדרת בפורמט שידור , עדיף שתבדקו שהכבל מתאים לטלוויזיה שלכם  
.שאחרת ייראו בשחור לבן ולכן עדיף שתבדקו שהטלוויזיה שלכם תומכת כיוון   Ntsc.

 

 התקנה

 
 
:דרישות  

• PSP S&L קונסולת משחק 

 גרסא CFW 3.80 M33 ומעלה 

• FuSa SD חבילת 

 

 אם אתם משתמשים בעוד פלאגינים

FuSa_SD.prx אל תקיית הפלאג ינים בכרטיס זכרון  העתיקו את הקובץ    
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ms0:/seplugins/FuSa_SD.prx הוסף את השורה  
game.txt וגם pops.txt אל הקבצים:  

:אם אינך משתמש בעוד פלאגינים  

 פשוט העתיקו את התקייה בשם Seplugins אל הכרטיס זכרון 

 
RECOVERY MENU כעת הכנסו אל ה  

.[POPS] וגם ב [GAME] ב enable FuSa_SD.prx ואז <- Plugins  בחרו

 

 שימוש

 
 

..הפעילו משחק וחכו עד שהמשחק יעלה לגמרי  

 

:הערה  

..בתקיית הפלאגינס עם הגדרות ברירת מחדל   «fusaconfig.db» בהפעלה ראשונית הפלאגין ייצור קובץ בשם  

 

לחוצים יחד והתפריט יעלה אוטומתית] + [+] -[החזיקו את כפתורי הווליום  

 

:הסבר על התפריט ראשי  

 
:כבל הוכנס  מראה איזה כבל הוכנס                           

 לבטל את הפלאגין    לבטל את הפלאגין

 להחליף בין מסך המכשיר לטלוויזיה    להחליף לטלוויזיה

הפסקת מגביר המהירות            \הפעלת     מגביר מהירות  

 הגדר את עדיפות הפלאגין                עדיפות הפלאגין

  הגדר הגבלת תמונות לשניה                              מינימום תמונות לשניה

צב מסךמ  בחר את מצב התצוגה                           

 עוד הגדרות                                      הגדרות נוספות

קרדיט לאסי גורן–יציאה מהתפריט    יציאה מהתפריט והקרדיט לי על התרגום              
 

?מהו מגביר המהירות  

 
:הסבר  

סיינס אופקי וכאשר משתמשים במצב אינטרלייזס הם זזים לאט כיוון שמסך המכשיר עובד פי שעובדים על שיטת .אס.ישנם משחקי פי
.. יותר לאט3 מגה הרץ ואז המשחקים עובדים פי30 מגה הרץ ושידור הטלוויזיה הרגילה על 100על   

 

 מגביר המהירות נבנה לצורך הבעיה הזאת אך הוא עדיין בשלבי בניה ומשתפר עם הגרסאות

חק שעובד לאט נסו להפעיל את מגביר המהירותאם נתקלתם במש  
 

:הערה  

פעולה זו נחסמה: במשחקי פלי סטיישן אחד אתם תוכלו להפעיל את הפלאגין פעם אחת אך לא תוכלו לבטלו ותקבלו הערה  

 
 עדיפות הפלאגין והמעבד

 
..ימוש במעבד לפלאגין ולסאונדהתמונה יכולה לרצד והשמע יכול להקטע וכן יש את האפשרות הזאת כדי לעשות ממוצע בין הש  

 

:הערה  

..כאשר תפעילו משחק הפלאגין יזהה אוטומתית את ההגדרות האופטימליות לדעתו לסוג המשחק   

 

..אתם יכולים לשנות את ההגדרות האלה דרך תפריט הפלאגין ידנית  
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 מצבי מסך מלא

 

: מצבים3אפשר לבחור   

חה לצדדיםהתמונה נחתכת למעלה ולמטה במסך ואינה מתו «0»  

 התמונה אינה מתוחה לצדדים כלל «1»

 התמונה מתוחה לגודל המסך «2»

 

:הערה  

 לכל מסך יש את עוצמת הפעילות שלו

  היא הפעולה הקלה ביותר עליו0, 

  .  היא הפעולה הקשה ביותר2

 

 הסבר על התפריט הגדרות נוספות

 

         הכנסת מקשי קיצור                              מקשי קיצור 

 סידור התצוגה                            סידור המיקום של התצוגה 

 חזרה לתפריט הקודם               חזרה לתפריט ראשי 

 

 הכנסת מקשי קיצור

 
 הכניסו את המקשים שברצונכם להפוך לקומבו מקשי קיצור

מראות על איזה כפתור זה עכשיו:  כרגע עלהמילים   

הכניס קומבו מקשיםלחצו על איקס כדי ל  

כדי לחזור לחצו על עיגול..  שניות להכניס את המקשים 3יהי לכם   

 

:הערה   

 אחרי שתלחצו עיגול הפלאגין יישמור את ההגדרה החדשה בקובץ

 

:מקשי קיצור ברירת מחדל  

 

 (+) and (-)        הפעל את התפריט ואת הפלאגין

בטל את מגביר המהירות\הפעל                                (-) and L-TRIGGER 

בטל את הפלאגין\הפעל                                                 (-) and [ ] 

 and R-TRIGGER (-)                    החלף בין המסכים

  
 סידור מיקום התצוגה

 
טלוויזיהאפשרות זאת נותנת לכם לסדר את התצוגה במצב שהתמונה בורחת לכם מחוץ למסגרת ה  

 
:הערה  

  לא מאפשר להזיז את התצגה0מצב 

 

:הערה   

 אחרי שתלחצו עיגול הפלאגין יישמור את ההגדרה החדשה בקובץ

 

 

 שאלות ותשובות
 
 

?למה התמונה בשחור לבן  

..נסו לבדוק אם הטלוויזיה שלכם תומכת בשידור הזה כיוון שאם היא לא תומכת אתם רואים ככה  
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?המשחק זז לאט  

.להפעיל את מגביר המהירותנסו   

 

?למה התמונה בריבועים ריבועים  

 ולכן התמונה נמרחת אבל בעיה זאת בשיפור ועוד 240 על 720 בעוד שבטלוויזיה הרזולוציה היא 272 על 480רזולוצית המכשיר היא 
 עובדים על זה לגרסאות הבאות

 

? נתקעים ביציאה ובאתחול1למה משחקי פלי סטיישן   

..ר למגביר המהירות שעדיין לא תוקן אח כנראה יתוקן כבר בגרסא הבאהזהו באג שקשו  

 

..כאשר אני טוען את הפלאגין אז המשחק קורס  

 הפעילו את הפלאגין לאחר שכל המשחק והסרטונים עברו ורק אז לחצו על הפעלת התפריט ורק אז חברו את הכבל

 

..התמונה בצבעים מוזרים  

פעמיםכמה " הום"נסו ללחוץ על כפתור ה  

 

 המשחק קורס כשיוצאים

נסו לכבות קודם את המגביר מהירות

 

:פניות  
 

 

 http://www.foosa.do.am                                   דף הבית

 http://www.foosa.do.am/forum             פורום

 http://foosa.do.am/publ/1-1-0-2         1.0.4 רשימת המשחקים המתאימים לגרסא

FAQ:                   http://foosa.do.am/faq/ 

 

:תודות  

 
פי .אקס.אף: וסה לעברית אסי גורן קרדיט לי תורגם בשביל האתראני המתרגם לגרסאות הפ  

J.F. more known as Chilly Willy, for his advices and attention to FuSa project 

Special thanks fly away to SilverSpring for his «display.c» the source of display.prx 

hlide for his help with functions patching  

TyRaNiD for his remotejoy source 

Guys from #pspdev 
All ps2dev community 

These beta-testers: baramos(59), keeponjammin(44), acidpunk(35), AndreYin(4), wootbeer(4), ximenes(3), 

soraxroxas13(2) 

And everybody, whom we've forgotten... sorry :( 


