Duffyho návod na konverzi FF9cz na PSP
(Skupina RK-Translations velice děkuje Duffymu za tento návod, který pro nás vytvořil.)
Co budeme potřebovat?
1) Počeštěnou verzi Final fantasy 9
Předpokládáme že počeštěnou verzi Final fantasy 9 již máte pokud ne, tak si ji podle návodu na
stránkách
http://www.rk-translations.wz.cz
počeštěte. (Stáhněte si češtinu a pomocí
přibaleného programu aplikujte česká data přímo na obraz CD -> více informací najdete přímo
v instalátoru češtiny.)
2) Psx2psp
Ten stáhnete například zde: http://uloz.to/573609/psx2psp_v.1.4.2_+_eboot.pbp+keys.bin.rar .
Upload to není můj, takže pokud přestane fungovat, určitě psx2psp najdete i pomocí Googlu.
Postup samotný:
Stánutý program psx2psp vyextrahujeme (rozbalíme), tím by se nám měl vzniknout soubor
psx2psp_v.1.4.2_+_eboot.pbp+keys.bin a v něm potřebný program.

Obr 1. Ukázka extrakce

Obr 2. Kliknutím na extrahovat vznikl tento soubor

Obr 3. Otevřete soubor. Při prvním spuštění PSX2PSP si můžete vybrat mód.
Doporučuji Classic mode. Následně se Vám objeví toto:

Obr 4.
Klikněte na to místo, které je na obrázku modře zakroužkované a vyberte počeštěný disk
se hrou FF9.

Obr 5. Nyní klikněte na červeně zakroužkované místo a zvolte iso/PBP file 2. Pak opět klikněte na tři
tečky vedle a vyberte Disk 2. Následně znovu na červené místo vyberte iso/PBP file 3, tři tečky a
vyberte Disk 3, nakonec ještě iso/PBP file 4 a Disk 4.

Obr 6.
Nyní klikněte na zeleně zakroužkované místo a vyberete, kam se Vám nová data uloží.

Obr 7.
Nyní už jen kliknete na „Convert“.

Nyní připojte vaše PSP k počítači a přesuňte vytvořenou složku s EBOOT.PBP do složky
X:/PSP/GAME/
! Přesuňte celou složku ne jen EBOOT !
Nyní zkuste hru spustit, mohou nastat 2 problémy:
1)

Při prvním spuštění se může stát že hra bude mít divné rozlišení , to lze vyřešit velice
jednoduše zmáčkněte PS tlačítko (u starších verzí PSP jeto home tlačítko) tam zvolte other
settings, v nastavení vyberte screen mode a tam dejte custom. Nyní by se FF 9 mělo dát do
rozlišení 4:3 na které je vytvořeno a které je pro něj optimální, ovšem pokud vám nevadí
sploštělé obličeje, tak si klidně můžete zvolit full screen. Upozorňuji ovšem, že to pak bude
fakt divné.

2)

Hra vám nepůjde spustit a vypne vám PSP, což už je horší problém. Je to způsobeno
sftwarem ve vašem PSP. Ještě je tu ale jedna možnost, a to tato: Jděte k obrázku 4 a udělejte
vše u něj popsané, pak přeskočte obrázek 5 a jděte rovnou k obrázku 6. Až se vám vytvoří
soubor a v něm bude EBOOT.PBP, tak tento soubor přejmenujte na CD1 (přejmenujte
soubor, nikoliv EBOOT.PBP). Nyní znovu spusťte program, přejděte opět k obrázku 4, ale
místo CD 1 zvolte CD 2, pak opět přeskočte obrázek 5 a přejděte rovnou k obrázku 6. Soubor
který se vám vytvoří přejmenujte na CD2 a takto pokračujte se zbývajícími CD. Nyní tyto
soubory zkopírujte do X:/PSP/GAME/ - doporučuji nejdříve nakopírovat CD1, to dohrát a pak
další CD, ale záleží na vás. Přesto může nastat problém v přecházení z 1CD na 2CD, s tím vám
bohužel poradit nemohu, protože záleží na FW a jaký používáte plug-in či software.
Při výskytu problémů doporučuji prohledat toto fórum:
http://console-forum.net/forum/1-psp.
Přeji příjemné hraní.
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