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Final fantasy iv ds wiki

Final Fantasy IVThe cover of the original version released by Super Famicom (Japan)DeveloperSquareThe publisher Square Super NES Square PlayStation JP SquareNA Square Electronic ArtsPAL Sony Computer Entertainment Game Boy Advance NA NintendoJP Square EnixEU Nintendo DirectorSakaguchi Hironobu DesignTokita TakashiThe
ProgramNarita KenMinh 19 Yoshitaka Version Tokita Takashi Sakaguchi Hironobu[1] MusicUematsu NobuoFinal Fantasy PlatformThe Super NES PlayStation WonderSwan Color Game Boy Advance FOMA 903i / 703i PlayStation Portable Release Date July 19, 1991 Super Famicom/SNES JP July 19, 1991NA November 23, 1991 PlayStation JP March 21,
1997NA June 29, 2001EU February 27, 2002 WonderSwan Color JP March 29 2002 Game Boy Advance NA December 12, 2005JP December 15, 2005EU June 2, 2006 i-mode JP October 5, 2009 EZweb JP December 10 , 2009 Yahoo! JP ngày 13 tháng 1 năm 2010 PlayStation Portable JP 24 tháng 3 năm 2011NA 1 ngày 9 tháng 4 năm 2011EU 21 tháng
4 năm 2011AUS Ngày 28 tháng 4 năm 2011 Trò chơi điện tử nhập vai Genre Single Player Video Game, The Fantasy Final Player Video Game IV, còn được gọi là Final Fantasy II trong bản phát hành đầu tiên ở Bắc Mỹ, là một trò chơi điện tử nhập vai được phát triển và phát hành bởi Square (nay là Square Enix) cho Super Nintendo Entertainment System.
Được phát hành vào năm 1991, đây là phần quan trọng thứ tư của series Final Fantasy. Cốt truyện của trò chơi xoay quanh nhân vật Cecil Harvey, một hiệp sĩ bóng tối. Trong suốt lịch sử, ông cố gắng ngăn chặn âm mưu đen tối của phù thủy bóng tối Golbez, người cố gắng chiếm đoạt các Tinh thể hùng mạnh và phá hủy thế giới. Và trong chuyến đi đó,
các đồng đội của anh cũng thay đổi liên tục. Final Fantasy IV đã giới thiệu những thay đổi mới đã trở thành yếu tố quan trọng của series Final Fantasy và các trò chơi nhập vai nói chung. Hệ thống Active Time Battle của trò chơi được sử dụng trong năm trò chơi Final Fantasy tiếp theo và không giống như các trò chơi trước đó trong series, Phần IV mang
đến cho mỗi nhân vật một lớp nhân vật mà tôi không thể thay đổi lớp nhân vật của riêng họ. Final Fantasy IV đã trở thành nhiều nền tảng với sự khác biệt khác nhau. Một phiên bản làm lại được cải tiến, còn được gọi là Final Fantasy IV Remake, với đồ họa 3D được phát hành cho Nintendo DS vào năm 2007 và 2008. Trò chơi đã được đổi tên thành Final
Fantasy II trong bản phát hành đầu tiên bên ngoài Nhật Bản vì Final Fantasy II và Final Fantasy III gốc chưa được phát hành bên ngoài Nhật Bản vào thời điểm đó. [2] Tất cả các địa điểm sau đó xuất hiện sau Final Fantasy VII (phát hành trên toàn thế giới dưới tên đó) đều sử dụng tên gốc. Các phiên bản khác nhau của trò chơi đã bán được hơn bốn triệu
bản trên toàn thế giới. Tiếp theo, Final Fantasy IV: The After Years, được phát hành cho điện thoại di động Nhật Bản vào năm 2013 và trên toàn thế giới thông qua cửa hàng trực tuyến wii Shop Channel vào ngày 1 tháng 6 năm 2009. Năm 2011, Final Fantasy IV và The After Years được phát hành cho PlayStation Portable như một phần của Final Fantasy
IV: The Complete Collection, cũng tích hợp một trò chơi mới Final Fantasy IV: Interlude lấy thời gian giữa hai bên. Các phiên bản lại của Nintendo DS đã được phát hành cho iOS vào năm 2012, cho Android vào năm 2013 và cho Windows vào năm 2014. Gameplay Một cảnh chiến đấu trong phiên bản Super NES của trò chơi: nhóm chiến đấu với Rồng
Xanh trên Mặt Trăng Trong Final Fantasy IV, người chơi điều khiển một nhóm lên đến năm nhân vật và hoàn thành nhiệm vụ để câu chuyện có thể tiếp tục. Nhân vật có thể di chuyển và tương tác với các nhân vật và kẻ thù khác không được chơi trên bản đồ trường, có thể đại diện cho nhiều bối cảnh khác nhau, chẳng hạn như tháp, hang động và rừng.
Hành trình giữa các khu vực được hiển thị trên bản đồ thế giới. Người chơi có thể dừng lại ở các thành phố để lấy lại sức khỏe nhân vật, mua thiết bị và theo dõi manh mối về điểm đến tiếp theo của họ. [3] Người chơi cũng phải chiến đấu với quái vật trong các cuộc đụng độ ngẫu nhiên trên bản đồ thế giới và trong ngục tối. Trong các trận chiến, người chơi
ra lệnh cho nhân vật thực hiện hành động bằng cách sử dụng các tùy chọn chiến đấu, sử dụng ma thuật hoặc một vật phẩm, rút lui, thay đổi vị trí nhân vật, bảo vệ hoặc tạm dừng trò chơi. Một số nhân vật có khả năng đặc biệt. Final Fantasy IV là trò chơi đầu tiên và duy nhất trong series cho phép người chơi kiểm soát tối đa năm nhân vật cùng một lúc
trong một nhóm, trước đây chỉ cho phép người chơi kiểm soát tối đa bốn nhân vật. [6] Nhân vật có thể điều khiển được và quái thú có chỉ số được gọi là điểm sức khỏe (HP), thanh điểm sức khỏe của nhân vật được chỉ ra bên dưới màn hình chiến đấu chính. Các cuộc tấn công sẽ làm giảm số điểm sức khỏe của nhân vật (hoặc quái vật) cho đến khi (hoặc
không còn có điểm sức khỏe, tại thời điểm đó các nhân vật sẽ bất tỉnh, hoặc quái vật sẽ chết. nếu tất cả các nhân vật còn lại mà không có điểm sức khỏe, trò chơi kết thúc. Tuy nhiên, trò chơi vẫn có thể được khôi phục từ tệp trò chơi đã lưu. [3] Người chơi có thể phục hồi điểm sức khỏe của nhân vật bằng cách cho phép họ ngủ tại nhà trọ hoặc bằng cách
sử dụng các vật phẩm trong kho của nhóm, chẳng hạn như bình thuốc, hoặc bằng cách sử dụng phép thuật chữa bệnh của một số nhân vật. Thiết bị (chẳng hạn như kiếm và áo giáp) có thể được mua trong thành phố hoặc được tìm thấy trong tủ kho báu trong ngục tối. Chúng được sử dụng để tăng số lượng thiệt hại gây ra cho quái vật hoặc giảm thiểu
thiệt hại được thực hiện. [5] Người chơi có thể chọn nhân vật nào sẽ ở vị trí tiền tuyến hoặc nhân vật nào sẽ ở hậu trường trong trận chiến. Tùy thuộc vào loại tấn công, vị trí của nhân vật sẽ ảnh hưởng đến thiệt hại được thực hiện và xử lý. [5] Final Fantasy IV là trò chơi Final Fantasy đầu tiên phát hành Trận chiến thời gian hoạt động (ATB) của Square,
khác với phân loại từng 1 của các phần trước của series. [7] Hệ thống ATB tập trung vào việc người chơi ra lệnh cho các nhân vật thực hiện hành động thời gian thực của trận chiến. [8] Hệ thống này đã được sử dụng trong nhiều trò chơi tiếp theo được sản xuất bởi Square. [4] Mỗi nhân vật có những điểm mạnh và điểm yếu nhất định; ví dụ, một ảo thuật
gia có sát thương cao thường có khả năng phòng thủ thấp, trong khi một máy bay chiến đấu có sát thương vật lý lớn hơn thường có khẩu phần tốc độ thấp. Giống như các trò chơi Final Fantasy khác, nhân vật có thể học các kỹ năng mới bằng cách thêm các chỉ số mỗi khi chúng được thăng chức. Ma thuật được phân loại thành nhiều loại khác nhau - Trắng
có tác dụng tốt trên các nhân vật như phục hồi điểm sức khỏe, tác dụng xấu hoặc hỗ trợ; Đen (Đen) là ngược lại, có thể gây thiệt hại, thay đổi hiệu ứng xấu trên quái vật hoặc đồng đội; và Triệu hồi (hoặc gọi) để triệu hồi quái thú tấn công hoặc thực hiện một chức năng đặc biệt. [3] Loại thứ tư, Ninjutsu, bao gồm các phép thuật hỗ trợ và tấn công và chỉ có
thể được sử dụng cho một nhân vật. Các nhân vật sử dụng phép thuật, chiếm tám trong số mười hai nhân vật có thể chơi được, học phép thuật mới ở cấp độ kinh nghiệm được lập trình sẵn hoặc các sự kiện câu chuyện cố định. Trò chơi đã cố gắng cân bằng, tăng số lượng vật phẩm và phần thưởng nhận được để người chơi không phải chiến đấu để cày
cuốc. [9] Do việc xử lý siêu NES được cải thiện, Final Fantasy IV đã cải thiện đồ họa so với các trò chơi tiêu đề Final Fantasy trước đó được phát hành trên NES. Trò chơi sử dụng chế độ Super NES 7 để nâng cao hình ảnh của hiệu ứng ma thuật và làm cho cuộc hành trình của máy bay ấn tượng hơn bằng cách phóng to trên bản đồ và điều chỉnh độ
nghiêng của máy bay để chiếu góc cao. [10] Cốt truyện của Final Fantasy IV chủ yếu dựa trên Trái đất, còn được gọi là Hành tinh Xanh,[11] bao gồm một thế giới bề mặt (còn được gọi là Thế giới nổi[c]), nơi sinh sống của con người và một thế giới ngầm (còn được gọi là Thế giới ngầm[d]), nơi sinh sống của người lùn. Có một mặt trăng nhân tạo quay
quanh hành tinh, và nó cũng là nơi các nốt ruồi sống. Người mặt trăng là một chủng tộc từ một thế giới đã bị phá hủy, trở thành vành đai tiểu hành tinh xung quanh Hành tinh Xanh, và có thể được công nhận bởi một biểu tượng hình mặt trăng khắc trên trán của họ. Họ tạo ra mặt trăng nhân tạo, nghỉ ngơi cho đến khi họ tin rằng đồng loại của họ có thể sống
với nhân loại. [4] Mặt trăng tự nhiên thứ hai cũng quay quanh Hành tinh Xanh, mặc dù người chơi không bao giờ có cơ hội khám phá nó trong suốt trò chơi. Nhân vật thẻ chi tiết: Danh sách nhân vật Final Fantasy IV Final Fantasy IV cung cấp mười hai nhân vật có thể chơi được, mỗi nhân vật có một nhân vật duy nhất, tôi không thể thay đổi lớp nhân vật.
Trong suốt trò chơi, họ có thể có tổng cộng năm ký tự hoặc ít hơn trong nhóm bất cứ lúc nào. Nhân vật chính, Cecil Harvey, là một hiệp sĩ bóng tối và đội trưởng của Red Wings, một đơn vị không quân ưu tú của Vương quốc Baron. Ông phụ trách nhà vua cùng với người bạn thời thơ ấu kain Highwind, chỉ huy của con rồng. Rosa Farrell là một ảo thuật gia
da trắng và cung thủ và người yêu của Cecil. Chiếc máy bay Red Wings được chế tạo bởi một người bạn của kỹ sư cecil Cid Pollendina. [4] Trong suốt cuộc hành trình của mình, Cecil, cùng với những người bạn khác, bao gồm Rydia, một summoner trẻ từ làng Sương mù; Tellah, một người khôn ngoan mà không khiêu khích; Edward Chris von Muir, Hoàng
tử Damcyan, là một bard và chồng của Anna, con gái của Tellah; Yang Fang Leiden, một nhà sư từ Fabul; Palom và Porom, hai pháp sư của ngôi làng huyền diệu Mysidia; Edward Edge Geraldine, hoàng tử ninja của Vương quốc Eblan; và Fusoya, những người bảo vệ mặt trăng trong giấc ngủ dài của họ. Zemus là nhân vật phản diện chính của trò chơi.
Ông muốn tiêu diệt nhân loại để người dân của mình có thể sống trên trái đất. Ông sử dụng Golbez để thực hiện âm mưu này bằng cách kiểm soát anh ta và Kain với sức mạnh tinh thần của mình để kích hoạt Babil Giant, một cỗ máy khổng lồ được tạo ra để diệt chủng và xâm chiếm thế giới. Lịch sử của Red Wings tấn công thành phố Mysidia để đánh cắp
tinh thể nước của họ và trở về vương quốc của Nam tước. Khi Cecil, đội trưởng của Red Wings, đặt câu hỏi về động cơ của nhà vua, ông đã bị tước bỏ cấp bậc của mình và được gửi cùng với Kain, người bạn và đội trưởng của Dragon Riders, trong một nhiệm vụ để cung cấp một chiếc nhẫn đến Làng Sương mù. [12] Khi đến nơi, Kain và Cecil nhìn những
con quái vật bước ra khỏi sàn đấu và tàn phá ngôi làng. Một phụ nữ trẻ tên là Rydia, người sống sót duy nhất của thảm họa, triệu tập một con quái vật tên là Titan với sự tức giận. Con quái vật này đã gây ra một trận động đất, chia rẽ Cecil và Kain. [13] Cecil thức dậy và đưa Rydia bị thương đến một quán trọ gần đó. Binh lính của Nam tước đến tìm Rydia,
nhưng Cecil bảo vệ cô[14] khiến cô quyết định trở thành đồng minh của mình. Rosa, tình nhân của Cecil, trên đường đi tìm anh đã bị một căn bệnh kỳ lạ và sốt. Cecil và Rydia quyết định rời đi để tìm cách chữa bệnh cho Rosa. Ngay sau đó, Cecil và Rydia gặp Tellah, một nhà hiền triết đang trên đường đến lâu đài Damcyan để tìm con gái chạy trốn của
mình, Anna. [15] Tuy nhiên, Anna qua đời khi Red Wings ném bom lâu đài. Edward, người yêu của Anna và Hoàng tử Damcyan, giải thích rằng chỉ huy của New Red Wings Golbez đã làm điều này để ăn cắp Tinh thể Lửa cho Nam tước vì họ đã đánh cắp Tinh thể Nước từ Mysidia. [16] Tellah rời nhóm để trả thù cho Golbez theo một cách nào đó vì đã gây
ra cái chết của Anna. [17] Sau khi tìm ra cách chữa trị cho Rosa, cả nhóm quyết định đến Fabul để bảo vệ Wind Crystal. Ở đó họ gặp Thầy Yang, một nhà sư phục vụ trong vương quốc và chịu trách nhiệm bảo vệ Pha Lê. Red Wings tấn công và Kain nổi lên như một trong những người hầu của Golbez. Tấn công và đánh bại Cecil. Khi Rosa can thiệp,
Golbez bắt cóc cô, và Kain lấy Crystal. [18] Trên đường trở về Nam tước, cả nhóm bị leviathan tấn công và chia rẽ. Cecil thức dậy một mình gần Mysidia. Khi ông bước vào thành phố, ông thấy rằng người dân ở đây đã ghê tởm với ông bởi cuộc tấn công trước đó vào thành phố của mình. Qua lời kể của Anh Cả Mysidia, ông biết rằng để đánh bại Golbez,
ông phải leo lên Núi Challenge và trở thành Một Kỵ Sĩ Thánh (Paladin). [19] Trước khi bắt đầu cuộc hành trình của mình, ông đã được hỗ trợ bởi hai nhà ảo thuật, Palom và Porom. Trên núi, anh gặp Tellah, người tìm cách cấm Thiên thạch đánh bại Golbez. [20] Vứt bỏ bóng tối bên trong mình, Cecil trở thành một vị thánh, trong khi Tellah phát hiện ra bí mật
của Thiên thạch cấm. Khi đến Baron, cả nhóm phát hiện ra rằng Yang bị mất trí nhớ và phục hồi trí nhớ của mình. Cả nhóm sau đó đối đầu với sultan, chỉ để phát hiện ra rằng ông đã được thay thế bởi một trong những vùng đất thạch nam của Golbez, Cagnazzo. [21] Sau khi đánh bại anh ta, Cid xuất hiện và đưa họ đến một trong những chiếc máy bay của
anh ta, đại đội. Trên đường đi, cả nhóm bước vào một căn phòng bị mắc kẹt bởi Cagnazzo, nơi Palom và Porom phải hy sinh bản thân để cứu Cecil, Tellah, Cid và Yang. Trên máy bay, Kain xuất hiện và yêu cầu Cecil bắt đầu lấy lại Viên pha lê cuối cùng nếu anh muốn giải cứu Rosa,[22] và cả nhóm lấy lại Crystal với việc Edward không thể nổi loạn. Kain
sau đó đưa cả nhóm đến Tháp Zot, nơi Rosa bị giam cầm. Ở trên đỉnh tháp, Golbez lấy Viên pha lê và cố gắng chạy trốn. Tellah sử dụng Meteor bị cấm để ngăn chặn Golbez, hy sinh cuộc sống của mình. Tuy nhiên, câu thần chú chỉ làm suy yếu Golbez, chấm dứt quyền kiểm soát tâm trí của Kain. [23] Kain giúp Cecil giải cứu Rosa, người sau đó di chuyển
cả nhóm ra khỏi tòa tháp làm sụp đổ Nam tước. Trong Baron, Kain tiết lộ rằng Golbez cũng phải có được bốn Tinh thể Hắc ám dưới lòng đất để đạt được mục tiêu đạt đến mặt trăng. [24] Cả nhóm đi đến thế giới ngầm và gặp những người lùn, những người hiện đang chiến đấu với Red Wings. Họ đánh bại Golbez nhờ sự xuất hiện đột ngột của Rydia trưởng
thành do thời gian của họ ở Feymarch, quê hương của Eidolons hoàn toàn khác với thời gian của họ trong thế giới nổi và thế giới ngầm. Tuy nhiên, trận đấu cuối cùng không ngăn golbez ăn cắp tinh thể lùn. Với sự giúp đỡ của những người lùn, họ bước vào Tháp Babil để lấy các tinh thể mà Golbez đã lưu trữ ở đó, nhưng phát hiện ra rằng họ đã được
chuyển đến một phần của bề mặt tháp. Dương sau đó đã hy sinh bản sao của mình. để ngăn chặn các khẩu pháo tháp pháo bắn vào người lùn (mặc dù sau đó nó đã được tiết lộ rằng ông đã sống sót). Sau khi thoát khỏi một cái bẫy do Golbez đặt ra, cả nhóm thoát khỏi thế giới ngầm trong công ty, với Cid hy sinh bản thân để kết nối lại con đường giữa hai
thế giới và ngăn red wings tiếp tục theo đuổi (nó cũng được tiết lộ rằng anh ta đã sống sót). [25] Cả nhóm tiếp tục cuộc hành trình của họ và giải cứu Edge, hoàng tử của vương quốc Eblan bị tấn công bởi tổng giám mục Golbez. Họ quyết định quay trở lại Tháp Babil để lấy những viên pha lê bị đánh cắp. Tuy nhiên, khi đến Crystal Room, cả nhóm rơi vào
một cửa bẫy dẫn đến thế giới ngầm. Nhìn thấy người lùn một lần nữa và phát hiện ra Cid vẫn còn sống, cả nhóm bắt đầu đi ra ngoài và tìm kiếm Crystal thứ tám trước khi Golbez có thể. Khi có được Crystal, Golbez xuất hiện và tiết lộ rằng anh vẫn có thể điều khiển Kain, trong khi ăn cắp Crystal cho chính mình. [26] Sau khi biết về The Lunar Whale, một con
tàu được thiết kế để đưa du khách đến và đi từ mặt trăng, nhóm đã được tái lập bởi Cid. Họ đi thuyền lên bề mặt và lên tàu cá voi mặt trăng. [27] Trên mặt trăng, cả nhóm gặp nhà hiền triết Fusoya, người giải thích rằng cha của Cecil là một Mole. Fusoya cũng giải thích rằng một Mặt Trăng tên là Zemus có kế hoạch phá hủy sự sống trên Hành tinh Xanh để
Người Mặt Trăng có thể chiếm nó làm môi trường sống, sử dụng Golbez để triệu hồi Babil khổng lồ, một robot khổng lồ. [29] Cả nhóm trở về Trái Đất và tập hợp lực lượng từ cả hai thế giới để tấn công Giant, bao gồm Palom và Porom hồi sinh. Sau khi cả nhóm phá hủy robot, Golbez và Kain đối đầu với họ, chỉ để Fusoya phá vỡ quyền kiểm soát của Zemus
đối với Golbez, đồng thời giải phóng Kain. Cecil biết rằng Golbez là anh trai của mình. [30] Golbez và Fusoya quyết định vào nòng cốt của mặt trăng để đánh bại Zemus với các thành viên tiếp theo trong nhóm của Cecil. Tại cốt lõi của mặt trăng, cả nhóm chứng kiến rằng Golbez và Fusoya giết Zemus, nhưng nhanh chóng tái sinh thành zeromus, hiện thân
của hận thù và giận dữ trên khắp Zemus. [31] Trong khi đó trên trái đất, các trưởng lão của mysidia chỉ ra cho tất cả các đồng minh và bạn bè của Cecil để cầu nguyện cho nhóm, trong đó củng cố Cecil và các đồng minh của mình để chiến đấu và tiêu diệt Zeromus. Sau trận chiến, Fusoya và Golbez quyết định rời khỏi Trái Đất để đến mặt trăng. [32] Cecil
cuối cùng đã chấp nhận sự thật, thừa nhận rằng Golbez là anh trai của mình và nói lời tạm biệt với anh ta. Cuối cùng, hầu hết các nhân vật tụ tập để kỷ niệm đám cưới của Cecil và Rosa, cũng như lễ đăng quang của họ với tư cách là vị vua và hoàng hậu mới của vương quốc Nam tước. Kain quyết định nghỉ hưu để trốn trên núi Truth, quyết tâm chuộc lại
những sai lầm của mình. Phát triển Sau khi hoàn thành Final Fantasy III vào năm 1990, Square đã lên kế hoạch phát triển hai trò chơi Final Fantasy: một cho hệ thống giải trí nintendo và một cho Super NES sắp tới, được gọi là Fantasy IV và Final Fantasy V.[33] Do những hạn chế về tài chính và thời gian, Square đã từ bỏ kế hoạch cho trò chơi NES và
phát triển phiên bản SNES, được đổi tên thành Final Fantasy IV. Có một ảnh chụp màn hình mô phỏng của tiêu đề bị hủy bỏ cho một tạp chí Nhật Bản, nhưng có rất ít thông tin về nó. [33] Người sáng tạo và đạo diễn Hironobu Sakaguchi nói rằng phiên bản NES đã hoàn thành khoảng 80% và một số ý tưởng nhất định đã được sử dụng lại cho phiên bản
SNES. Final Fantasy IV là dự án đầu tiên của nhà thiết kế chính Tokita Takashi tại Square với tư cách là một nhân viên chính thức. Trước đó, Tokita muốn theo đuổi sự nghiệp diễn viên sân khấu, nhưng công việc thiết kế trò chơi của anh đã khiến anh quyết định trở thành người sáng tạo vĩ đại của ngành công nghiệp trò chơi điện tử. [35] Ban đầu, Tanaka
Hiromichi, nhà thiết kế chính của Final Fantasy III, cũng tham gia vào việc phát triển trò chơi. Tuy nhiên, Tanaka muốn tạo ra một hệ thống chiến đấu liền mạch, không có màn hình chiến đấu riêng biệt và không tuân theo menu, và vì Final Fantasy IV không đi theo cách đó, anh đã thay đổi nhóm phát triển để làm việc trên trò chơi nhập vai hành động Secret
of Mana. [36] Theo Tanaka, ban đầu anh muốn Final Fantasy IV có một thế giới nổi năng động, dựa trên nhiều yếu tố hành động hơn, nhưng nó không còn là Final Fantasy IV, trở thành một dự án riêng biệt và cuối cùng trở thành Seiken Densetsu 2 (Mana Secret), được mã hóa Chrono Trigger trong quá trình phát triển. Nhóm phát triển Final Fantasy IV có
tổng cộng 14 người và trò chơi đã được hoàn thành trong khoảng một năm. [38] Những ý tưởng ban đầu được cung cấp bởi Sakaguchi, bao gồm toàn bộ lịch sử và tên của không quân hoàng gia Baron, Red Wings. [39] Hệ thống Active Time Battle (ATB) được hình thành và thiết kế bởi Ito Hiroyuki lấy cảm hứng từ cuộc đua xe Công thức 1 trong khi xem
các tay đua vượt trội hơn nhau ở các tốc độ khác nhau. [41] Điều này cho anh một ý tưởng về các giá trị tốc độ khác nhau của mỗi nhân vật. Hệ thống được phát triển bởi Kazuhiko Aoki, Ito và Akihiko Matsui. [42] Là nhà thiết kế chính của trò chơi, Tokita đã viết kịch bản và đóng góp cho pixel art. [43] Anh tuyên bố rằng có rất nhiều áp lực và dự án sẽ
không thể thực hiện được nếu cô không làm việc với anh với sự cống hiến. Theo Tokita, Final Fantasy IV được thiết kế với những phần hay nhất từ ba mùa trước: hệ thống sự nghiệp cho các nhân vật Final Fantasy III, tập trung vào lịch sử của Final Fantasy II, và bốn ông chủ vật phẩm đóng vai trò là biểu tượng cho trò chơi như trong trò chơi Final Fantasy
đầu tiên. [38] Các ảnh hưởng khác bao gồm Dragon Quest II. [44] Các chủ đề của Final Fantasy IV đến từ bóng tối được đưa ra ánh sáng bởi nhân vật của Cecil, đồng thời nhấn mạnh các khía cạnh quen thuộc và tình bạn giữa một dàn diễn viên đa dạng và nhân vật, và một khái niệm rằng sức mạnh của lực lượng không phải là Đó là sức mạnh. Tokita
cảm thấy Final Fantasy IV là trò chơi đầu tiên trong series thực sự tập trung vào tâm lý cảm xúc,[38] và là trò chơi nhập vai nhật bản đầu tiên có những nhân vật và câu chuyện sâu sắc như vậy. [45] Kịch bản của trò chơi phải giảm xuống còn một phần tư chiều dài ban đầu do giới hạn công suất của hộp ROM, nhưng Tokita đảm bảo chỉ cắt giảm các đoạn
đối thoại không cần thiết, thay vì các yếu tố thực tế của câu chuyện. [46] Khả năng đồ họa của Super Famicom cho phép nhà thiết kế nhân vật chuyên nghiệp của loạt amano Yoshitaka tạo ra các thiết kế nhân vật phức tạp hơn so với các tác phẩm trước đó, với tính cách nhân vật đã được thể hiện rõ qua hình ảnh. Tokita cảm thấy rằng việc giảm độ dài của
kịch bản đã cải thiện tốc độ của trò chơi. [47] Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng một số phần của câu chuyện không rõ ràng hoặc không đưa ra ý tưởng cho đến khi cập nhật và làm lại sau đó. Một trong những ý tưởng không bao gồm, do hạn chế về thời gian và không gian, là một ngục tối gần cuối trò chơi, nơi mỗi nhân vật sẽ phải tự di chuyển, ngục tối này
sẽ chỉ có sẵn trong phiên bản Game Boy Advance của trò chơi, đó là tàn tích mặt trăng. [38] Music Details: Music by Final Fantasy IV Nhạc nền cho Final Fantasy IV được viết bởi nhà soạn nhạc đã làm việc cho trò chơi Uematsu Nobuo trong một thời gian dài. Uematsu lưu ý rằng quá trình thực hiện công việc rất vất vả, đòi hỏi phải thử nghiệm và sai sót và
yêu cầu bộ phận âm thanh dành nhiều đêm ngủ trong một chiếc túi tại trụ sở Square. Các ghi chú có chữ ký của ông được viết vào lúc 1:30 .m. trong văn phòng, một cách tự nhiên. [48] Nhạc phim được đón nhận nồng nhiệt; các nhà phê bình ca ngợi chất lượng của bài hát mặc dù phương tiện truyền thông hạn chế. Ca khúc Chủ đề tình yêu thậm chí còn
được đưa vào chương trình âm nhạc của sinh viên Nhật Bản. [52] Ba album âm nhạc Final Fantasy IV đã được phát hành tại Nhật Bản. Album thứ hai, Final Fantasy IV: Celtic Moon, được phát hành vào ngày 24 tháng 10 năm 1991, với một loạt các bài hát từ trò chơi, sáng tác và sáng tác bởi nhạc sĩ Celtic Máire Breatnach. Final Fantasy IV Piano
Collections, một buổi biểu diễn piano của Toshiyuki Mori, được phát hành vào ngày 21 tháng 4 năm 1992. Điều này mở ra xu hướng phát hành Bộ sưu tập Piano cho mỗi trò chơi Final Fantasy sắp tới. Một số bài hát đã xuất hiện trong album tổng hợp Final Fantasy được sản xuất bởi Square, bao gồm The Black Mages và Final Fantasy: Pray. Sản xuất âm
nhạc độc lập nhưng được cấp phép chính thức của Final Fantasy IV đã được trộn lẫn bởi các nhóm như Project Majestic Mix, tập trung vào việc chuyển đổi thành phần từ âm nhạc sang trò chơi điện tử. [53] Nhiều bộ sưu tập antho cũng xuất hiện Đĩa phối lại tiếng Nhật, được gọi là nhạc d'jin và trên các trang web remix tiếng Anh như OverClocked ReMix.
[54] Bản địa hóa của Mỹ Bởi vì hai phần trước của series Final Fantasy đã không được định vị và phát hành ở Bắc Mỹ vào thời điểm đó, Final Fantasy IV được phát hành dưới tên Final Fantasy II để duy trì tính liên tục của danh pháp. [55] Điều này vẫn là chính phủ cho đến khi Final Fantasy VII được phát hành ở Bắc Mỹ (sau khi Final Fantasy VI được phát
hành dưới tiêu đề Final Fantasy III) và sau đó phát hành Final Fantasy II và III trên nhiều nền tảng khác nhau. Final Fantasy II có tựa đề Final Fantasy IV. [2] Phiên bản tiếng Anh của Final Fantasy IV vẫn giữ nguyên cốt truyện, đồ họa và âm thanh ban đầu, nhưng các nhà phát triển đã giảm đáng kể độ khó cho người chơi mới làm quen. [56] Họ đã phát
hành phiên bản Mỹ tại Nhật Bản với tư cách là Final Fantasy IV Easy. Square lo lắng rằng người hâm mộ phương Tây sẽ gặp khó khăn trong việc điều chỉnh độ phức tạp của trò chơi do không chơi hai phần trước, vì vậy trò chơi nói chung đã giảm độ khó đáng kể. [58] Những thay đổi khác bao gồm việc loại bỏ các mối quan hệ tôn giáo có liên quan công
khai giữa Kitô giáo Do Thái và một số hình ảnh có thể bị phản đối. Ví dụ, Phép thuật Thánh được đổi tên thành Trắng, và tất cả các trích dẫn để cầu nguyện được loại bỏ; Tháp cầu nguyện ở Mysidia được đổi tên thành Tháp Desires. Những liên quan trực tiếp đến cái chết cũng bị bỏ qua, mặc dù một số nhân vật dường như đã chết trong suốt trò chơi. [59]
Bản dịch đã được thay đổi theo chính sách kiểm duyệt của Nintendo tại Hoa Kỳ (vào thời điểm trước khi thành lập ESRB và hệ thống xếp hạng của nó). [60] Phát hành lại See Also: Final Fantasy Chronicles, Final Fantasy IV (trò chơi điện tử năm 2007) và Final Fantasy IV: The Complete Collection Ngoài phiên bản gốc, Final Fantasy IV đã được làm lại
trong một số phiên bản. Đầu tiên là Final Fantasy IV Easy Type, một phiên bản sửa đổi của trò chơi được phát hành cho Super Famicom ở Nhật Bản. [56] Bản phát hành tại Hoa Kỳ dựa trên Easy Type. Một phiên bản cổng của PlayStation được phát hành tại Nhật Bản vào ngày 21 tháng 3 năm 1997. Ban đầu được viết bởi Tose và xuất bản bởi Square, nó
được thiết kế và đạo diễn bởi Aoki Kazuhiko, được giám sát bởi Fukaya Fumiaki, và được sản xuất bởi Imai Akihiro. [61] Phiên bản này giống hệt với trò chơi gốc, mặc dù những điều chỉnh nhỏ đối với Easy Type đã được giới thiệu. Những thay đổi đáng chú ý nhất đối với phiên bản PlayStation là bao gồm một chuỗi mở và hoàn thành video đầy đủ, khả



năng di chuyển nhanh chóng trong ngục tối và thành phố bằng cách giữ nút Hủy bỏ và tùy chọn lưu bộ nhớ ở bất cứ đâu trên bản đồ thế giới. [61] Vào ngày 11 tháng 3 năm 1999, đã được đưa ra lần thứ hai tại Nhật Bản như là một phần của Final Fantasy Collection, cũng bao gồm các phiên bản PlayStation của Final Fantasy V và Final Fantasy VI. [62]
Năm mươi nghìn phiên bản giới hạn của bộ sưu tập trò chơi cũng được phát hành và bao gồm nhạc chuông đồng hồ báo thức bởi Final Fantasy. PlayStation sau đó được phát hành cùng với Chrono Trigger ở Bắc Mỹ như một phần của biên niên sử giả tưởng cuối cùng vào năm 2001 và với Final Fantasy V ở châu Âu và Úc như một phần của Final
Fantasy Anthology vào năm 2002. [64] Vị trí tiếng Anh có một bản dịch mới, mặc dù một số dòng dịch từ vị trí trước đây của Kaoru Moriyama, chẳng hạn như You spoony bard!, được bảo tồn vì chúng là những dòng yêu thích của người hâm mộ. [65] Một phiên bản lại của WonderSwan Color, với một số thay đổi đối với phiên bản PlayStation, được phát
hành tại Nhật Bản vào ngày 28 tháng 3 năm 2002. Sprite nhân vật và nền nền được nâng cao đồ họa bởi vì các chi tiết được đánh dấu và đánh bóng. Final Fantasy IV được Tose chuyển sang game Boy Advance và phát hành dưới tên Final Fantasy IV Advance (ァ to ァ,' Nó được phát hành ở Bắc Mỹ bởi Nintendo của Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 12 năm
2005; tại Nhật Bản bởi Square Enix vào ngày 15 tháng 12 năm 2005; Úc vào ngày 23 tháng 2 năm 2006; Và ở châu Âu vào ngày 2 tháng 6 năm 2006. Tại Nhật Bản, một phiên bản đặc biệt có hiệu lực tích hợp một phiên bản giới hạn Game Boy Micro với một tấm nền với tác phẩm nghệ thuật của Cecil và Kain. [67] Đồ họa được cải tiến của phiên bản Port
WonderSwan Color được cải tiến hơn nữa và những thay đổi nhỏ đã được thực hiện đối với âm nhạc. Nhóm bản địa hóa đã xem xét bản dịch tiếng Anh, cải thiện dòng chảy của câu chuyện và khôi phục các chi tiết cốt truyện không có trong bản gốc. [56] Các khả năng bị loại bỏ khỏi bản phát hành gốc ở Bắc Mỹ đã được thêm vào, trong khi phép thuật được
đổi tên để tuân thủ Công ước đặt tên của phiên bản tiếng Nhật, chẳng hạn như chuyển Bolt2 sang Thundara. [59] Một hang động mới trong Núi Challenge đã được thêm vào với áo giáp chắc chắn và vũ khí mạnh mẽ hơn cho năm nhân vật bổ sung, cũng như Lunar Ruins, một ngục tối chỉ có thể được truy cập vào cuối trò chơi. Trò chơi được làm lại với đồ
họa 3D cho Nintendo DS như một phần của lễ kỷ niệm 20 năm series Final Fantasy, và được phát hành dưới dạng Final Fantasy IV tại Nhật Bản vào ngày 20 tháng 12 năm 2007, tại Bắc Mỹ vào ngày 22 tháng 7 năm 2008 và ở châu Âu vào ngày 5 tháng 9 năm 2008. [68] Phiên bản lại bổ sung thêm một số tính năng không có trong bản gốc, chẳng hạn như
lồng tiếng, trò chơi nhỏ và một số thay đổi đối với trò chơi cơ bản. Trò chơi được phát triển bởi Matrix Software, cùng một nhóm chịu trách nhiệm cho trận chung kết làm lại tưởng tượng III và được giám sát bởi các thành viên của nhóm phát triển ban đầu: Tokita Takashi là nhà sản xuất và đạo diễn điều hành, Asano Tomoya là nhà sản xuất và Ito Hiroyuki là
nhà thiết kế trận chiến. Họa sĩ Kanada Yoshinori đã viết những bản cắt mới. Phiên bản gốc của trò chơi được phát hành cho Wii Virtual Console tại Nhật Bản vào ngày 4 tháng 8 năm 2009 và ở các khu vực của bạn bè vào ngày 11 tháng 6 năm 2010. [69] Một cổng cải tiến cho điện thoại tương thích i-mode đã được phát hành tại Nhật Bản vào ngày 5 tháng
10 năm 2009. Nó giữ lại các tính năng được giới thiệu trong Wonderswan Color và Cổng Game Boy Advance, trong khi kết hợp đồ họa nhân vật nâng cao tương đương với những gì được tìm thấy trong Final Fantasy IV: The After Years, cũng như một ngục tối đặc biệt có thể được truy cập vào cuối trò chơi. [70] Cùng với Final Fantasy IV: The After Years,
trò chơi được phát hành cho PlayStation Portable như một phần của Final Fantasy IV: The Complete Collection. Phiên bản này sử dụng đồ họa 2D được cập nhật, không giống như đồ họa 3D được thấy trong tái sản xuất DS. Bộ sưu tập cũng bao gồm một trò chơi mới được gọi là Final Fantasy IV: Interlude, lấy thời gian giữa trò chơi gốc và The After
Years. Masashi Hamauzu đã thay đổi chủ đề chính của trò chơi. Nó được phát hành tại Nhật Bản vào ngày 24 tháng 3 năm 2011, tại Bắc Mỹ vào ngày 19 tháng 4 năm 2011, ở châu Âu vào ngày 21 tháng 4 năm 2011 và tại Úc vào ngày 28 tháng 4 năm 2011. [72] Vào ngày 18 tháng 12 năm 2012, phiên bản Port PlayStation đã được tái phát hành như một
phần của gói Final Fantasy 25th Anniversary Ultimate Box của Nhật Bản. [73] Vào tháng 12 năm 2012, phiên bản Nintendo DS của Final Fantasy IV đã được phát hành cho nền tảng di động iOS và Android (tháng 6 năm 2013), đặt nó ở một lựa chọn cấp độ dễ dàng hơn. Vào ngày 17 tháng 9 năm 2014, không có quảng cáo trước, Final Fantasy IV cũng
được phát hành cho Microsoft Windows. [75] Tổng số điểm nhận đượcGameRankingsSNES Score: 87%[76]GBA: 83%[77]MetacriticGBA: 85/100[78]ScoreEd number1UP.comGBA: A-[79]. DragonSNES: [80]EGMSNES: 32/40[81]FamitsuSNES: 36/40[82][83]GameSpotGBA: 8.3/10[84]GameSpyGBA: [85]IGNGBA: 8.6/10[56]WII:8/10[86]NGC MagazineGBA:
87%[87]Nintendo PowerSNES: 4.5/5[88]PALGNGBA: 8.5/10[89]NintendojoSNES: Ngày 10 tháng 10[90]RPGFanSNES: 91%[91] Edition AwardElectronic Gaming MonthlyBest RPG Video Game[88] Trò chơi được đánh giá cao sau khi phát hành. [88] Hội đồng bốn giám khảo của Famitsu cho điểm số là 9, 9, 10 và 8, kết hợp với tổng số điểm 36 trên 40, một
trong những điểm cao nhất mà anh trao cho bất kỳ trò chơi nào vào năm 1991, chỉ sau The Legend of Zelda: A Link to the Past. [83] Tại phiên bản tháng 11 năm 1991, Nintendo Power thông báo rằng họ đã tạo ra một tiêu chuẩn xuất sắc mới cho các trò chơi nhập vai. [92] Họ ca ngợi các trận chiến thú vị hơn các trò chơi nhập vai trước đó vì người chơi
phải đưa ra quyết định nhanh chóng và kẻ thù không chờ đợi bạn đưa ra quyết định và kết luận rằng cốt truyện, đồ họa, trò chơi và âm thanh sẽ quyến rũ người hâm mộ. [88] Việc phân loại Gaming Monthly bao gồm bốn nhà phê bình đã cho nó một đánh giá 8, 9, 7 và 8, trên 10, kết hợp với tổng số điểm 32 trên 40. [81] Tại phiên bản tháng 12 năm 1991, Ed
Semrad, người đã dẫn đầu 9 điểm, nói rằng Square chỉ nối mạng những gì nên là một trò chơi nhập vai tối thiểu, chỉ ra hiệu quả của Dramatic Mode 7, đồ họa độc đáo và một hệ thống nhiệm vụ độc đáo trong trò chơi điện tử. , kết luận rằng bạn tận dụng lợi thế của tất cả mọi thứ Super NES đã cung cấp và nó là sản phẩm tốt nhất cho đến nay! Ken Williams
(vai Sushi-X), người đã cho anh tám điểm, nói rằng đó là một trò chơi nhập vai tuyệt vời, cốt truyện thực sự mạch lạc và cốt truyện tiến triển một cách hợp lý với sự kết hợp của các chuỗi hội thoại và trận chiến. Ở phía bên kia, Martin Alessi, người không thích trò chơi nhập vai, đã cho anh bảy điểm. Họ đã trao cho trò chơi game nhập vai trò chơi điện tử
hay nhất năm 1991, tuyên bố rằng Mode 7 trong trò chơi này là tuyệt vời và Square đã làm một công việc tuyệt vời khi sử dụng nó để phóng to và thu nhỏ hành tinh và một hệ thống nhiệm vụ khổng lồ và cũng là một trong những hệ thống nhiệm vụ khó khăn nhất từng được tạo ra trong một trò chơi video. GamePro đánh giá nó là hoàn hảo với 5.0/5 ở tất cả
năm hạng mục (đồ họa, âm thanh, điều khiển, yếu tố vui nhộn và tính toán đầy thử thách) trong số tháng 3 năm 1992. Nhà phê bình trò chơi Monty Haul nhận xét rằng nó thực sự định nghĩa lại các tiêu chuẩn cho các trò chơi phiêu lưu tưởng tượng, lưu ý rằng các nhân vật một chiều, chặt đầu vô nghĩa và lối chơi tuyến tính sẽ phát triển nếu các trò chơi
nhập vai khác học được một hoặc hai bài học từ trò chơi này Kết luận rằng đó là một bước tiến nhỏ cho Square Soft và một bước nhảy vọt lớn cho các trò chơi nhập vai SNES. [88] Trong số tháng 11 năm 1993 của tạp chí Dragon, Sandy Petersen gọi nó là Outstanding. Ông chỉ trích hệ thống chiến đấu đơn điệu và đồ họa không tốt so với Zelda, nhưng ca
ngợi cách mỗi phép thuật có hiệu ứng hình ảnh khác nhau và có độ khó vừa phải, vì các ông chủ gần như có thể đánh bại bạn nhiều lần không giống như các trò chơi nhập vai khác như Ultima, nơi cuộc phiêu lưu là đủ để đánh bại kẻ thù một cách dễ dàng. Ông ca ngợi âm nhạc tuyệt vời của trò chơi, thích âm nhạc của mình hơn âm nhạc của Zelda, nhận
xét rằng ông đã thiếu sót trong đồ họa, do đó, tập trung vào đó thay vì bù đắp cho các khiếm khuyết âm thanh. Ông ca ngợi câu chuyện, nhận thấy rằng có một sự khác biệt với các trò chơi nhập vai khác, nơi nhóm luôn gắn kết bất kể điều gì xảy ra, các nhân vật của trò chơi này có động lực riêng để đoàn kết và rời khỏi nhóm, với động lực thậm chí phản
bội họ. Ông nhận xét rằng nó giống như sau câu chuyện của một cuốn tiểu thuyết giả tưởng, so sánh nó với Chúa tể của những chiếc nhẫn và Man Mặt nạ sắt, kết luận rằng, bởi vì các nhân vật thường có giọng nói riêng của họ, ông cảm thấy gắn bó với nhóm hơn bất kỳ trò chơi máy tính khác. [80] Đổi lại, các nhà phê bình hàng đầu đã gọi Final Fantasy IV
là một trong những trò chơi điện tử vĩ đại nhất mọi thời đại, ghi nhận rằng nó đã đi tiên phong trong nhiều tính năng nhập vai trên các máy chơi game hiện có, bao gồm cả khái niệm về câu chuyện kịch tính trong một trò chơi nhập vai. [85] Trong một cuộc hội thoại năm 1997, GamePro đã chỉ ra nó là trò chơi đầu tiên mà một hệ thống chiến đấu theo lượt cho
phép bạn thay đổi vũ khí, sử dụng phép thuật và sử dụng các vật thể trong suốt trận chiến, và có một số nhân vật phản diện thú vị nhất trong lịch sử. Các nhà phê bình ca ngợi trò chơi về đồ họa, lối chơi và nhạc nền,[56][84] và lưu ý rằng Final Fantasy IV là một trong những trò chơi nhập vai đầu tiên có một câu chuyện phức tạp, với nhiều yếu tố đan xen.
[9] Tuy nhiên, một số bài đánh giá đọc thuộc lòng đã chỉ trích bản dịch tiếng Anh gốc của trò chơi. [56] Nó đã được đưa vào nhiều trò chơi vĩ đại nhất mọi thời đại, với Nintendo Power làm cho nó trở thành một trong 100 trò chơi hay nhất của Nintendo, xếp thứ chín trong số 100 vào năm 1997,[94] và 28, 200 vào năm 2005. [95] IGN đưa nó vào danh sách
100 trò chơi hay nhất mọi thời đại, đứng thứ chín vào năm 2003,[96] trò chơi nhập vai được xếp hạng cao nhất, và ở vị trí thứ 26 vào năm 2005, là tựa game Final Fantasy được đánh giá cao nhất trong danh sách. [97] Năm 2007, nó đạt vị trí thứ 55,[98] sau Final Fantasy VI[99] và Final Fantasy Tactics. [100] Famitsu đã đưa ra một cuộc khảo sát độc giả
vào năm 2006, xếp hạng nó thứ sáu trong số các trò chơi hay nhất từng được tạo ra. [101] Nó cũng được đưa vào danh sách các trò chơi hay nhất mọi thời đại bởi Electronic Gaming Monthly vào năm 2001 [102] và 2006,[103] bởi Game Informer vào năm 2001. và 2009,[105] bởi GameSpot vào năm 2005[106] và bởi GameFAQs vào năm 2005,[107]
2009[108] và 2014. Final Fantasy Collection đã bán được hơn 400.000 bản vào năm 1999, khiến nó trở thành bản phát hành bán chạy thứ 31 trong năm tại Nhật Bản. [110] Weekly Famitsu chấm cho anh 54/60 điểm, được ghi bởi một hội đồng gồm sáu bài đánh giá. Phiên bản Game Boy Advance, Final Fantasy IV Advance, nhận được nhiều lời khen ngợi,
[77] mặc dù một số người thấy rằng đồ họa của trò chơi không tương xứng với các trò chơi hiện tại, đặc biệt là so với Final Fantasy VI. [111] Các nhà phê bình cũng nhận thấy rằng một số người hâm mộ vẫn có thể phát hiện ra một số lỗi nhất định trong bản dịch mới. [84] Phiên bản Nintendo DS của trò chơi được ca ngợi vì hình ảnh, thay đổi trò chơi và
các vết cắt mới. [113] Cô được đề cử cho Trò chơi nhập vai hay nhất trên Nintendo DS tại giải thưởng trò chơi điện tử IGN năm 2008. [115] Xem thêm Japan Theme Video Games Theme 1990s List Thương hiệu trò chơi điện tử Square Enix Noteァァ-IV (Fainaru Fantajá, éァァ?IV?) trong tiếng Nhật, được dịch là Battle of Real Time - Original English as
Overworld - Original English as Underworld - Sakaguchi Reference, Hironobu (5 tháng 6 năm 1998). Phỏng vấn Hironobu Sakaguchi. Shokan Famitsu. (Phỏng vấn) (Tập đoàn ASCII). Hồ sơ gốc ngày 17 tháng 7 năm 2011. Truy cập ngày 5 tháng 1 năm 2017. (26 tháng 6 năm 2017). SNES Classic của Nintendo có một trò chơi Final Fantasy có tên khó hiểu.
Bờ vực. Hồ sơ gốc ngày 10 tháng 8 năm 2020. Biên tập (1991). Hướng dẫn sử dụng Final Fantasy II. Square Co. trang 74. SFS-F4-USA-1. -a b GameTrailers (ngày 17 tháng 5 năm 2016) [30 tháng 7 năm 2007]. Final Fantasy Retrospective - Phần 3. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 2 năm 2008. Truy cập ngày 5 tháng 1 năm 2017. A b Colin, Stevens (15
tháng 1 năm 2018). Sự tiến hóa của End Fantasy Battle Systems - Phần 2: Cách mạng 16-Bit. hardcoregamer.com. Hồ sơ gốc vào ngày 10 tháng 8 năm 2020. - Juan, Friscia (25 tháng 6 năm 2018). Sự phát triển của Final Fantasy IV. nintendoenthusiast.com được lưu trữ vào ngày 13 tháng 8 năm 2020. Duncan, Heaney (30 tháng 9 năm 2019). Tôi nên chơi
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10 tháng 9 năm 2006. Palley, Steve (20 tháng 12 năm 2006) [12 tháng 9 năm 2005]. Buồm đến mặt trăng: cuối cùng tưởng tượng ii. Gamespot. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 11 năm 2011. Truy cập ngày 5 tháng 1 năm 2017. Fusoya: Trong một thời gian dài, đã có một thế giới giữa Hành tinh Đỏ và Khổng lồ vĩ đại đang trên bờ vực của sự hủy diệt và
khủng hoảng hoàn toàn. Những người sống sót cuối cùng của sự hủy diệt này đã lên một con tàu và chạy trốn đến Hành tinh Xanh. / Cecil: Hành tinh xanh? / Fusoya: Thế giới mà bạn gọi là nhà. Nhưng hành tinh của bạn vẫn đang được phát triển. Và vì vậy những phi hành gia đã tạo ra mặt trăng thứ hai cho hành tinh, và ở đó họ ngủ rất nhiều và âm thầm.
– Square Enix (ngày 22 tháng 7 năm 2008). Final Fantasy IV DS (Nintendo DS). Quảng trường Enix. Baron's King: Đó là một sự xấu hổ, nhưng tôi không thể đặt niềm tin vào một người không tin tưởng tôi chút nào. Vì vậy, tôi sẽ vô hiệu hóa Red Wings của bạn. Hoàng thượng! / Vua: Thay vào đó, bạn sẽ đi đến Thung lũng sương mù. Có một nhiệm vụ tôi
sẽ yêu cầu anh làm. Có một sinh vật đáng sợ thường đi qua biên giới của vùng đất đó - Eidolon của sương mù. Anh sẽ giết hắn và trao chiếc nhẫn này cho những người ở phía bên kia, họ sẽ biết nó có ý nghĩa gì. Đi trước ánh sáng đầu tiên của bình minh! – Square Enix (ngày 22 tháng 7 năm 2008). Cuối cùng Fantasy Ds. Nintendo DS. Quảng trường Enix.
Mẹ, mẹ không thể chết! Nó chỉ dành cho con rồng của bạn ... – Square Enix (ngày 22 tháng 7 năm 2008). Cuối cùng Fantasy IV DS. Nintendo DS. Quảng trường Enix. Nam tước: Mệnh lệnh của chúng ta đến trực tiếp từ Hoàng thượng. Quay lại và anh sẽ tha thứ cho cô ấy vì những gì anh đã làm. Cư dân sương mù là một mối đe dọa cho tất cả chúng ta. Họ
không được phép sống! – Square Enix (ngày 22 tháng 7 năm 2008). Cuối cùng Fantasy IV DS. Nintendo DS. Quảng trường Enix. Tellah: Anna con gái tôi đã bị lừa dối bởi một tiếng thì thầm lươn. Hắn đưa hắn đến lâu đài Damcyan. Tôi e là tôi chỉ còn chút thời gian. Tôi cảm thấy một chút mây. – Square Enix (ngày 22 tháng 7 năm 2008). Cuối cùng Fantasy
IV DS. Nintendo DS. Quảng trường Enix. Edward: Red Wings đã tổ chức một cuộc bao vây chúng tôi, dẫn đầu bởi một người đàn ông tên là Golbez. – Square Enix (ngày 22 tháng 7 năm 2008). Cuối cùng Fantasy IV DS. Nintendo DS. Quảng trường Enix. Nước mắt không mang lại cho người chết, cậu bé! Cái chết của Anna phải được báo thù. Chúng ta sẽ
tìm ra Golbez này! – Square Enix (ngày 22 tháng 7 năm 2008). Cuối cùng Fantasy IV DS. Nintendo DS. Quảng trường Enix. Lâu rồi, Cecil. - Kain! Anh vẫn còn sống! / Kain: Vẫn còn. / Cecil: Bạn sẽ tiếp tục chiến đấu? Tất nhiên rồi. Đó là mục đích quan trọng mà chúng ta ở đây. Nhưng, Cecil... người tôi muốn chiến đấu là anh! - Kain!? / Kain: Một trận đấu tay
đôi, Cecil! / Cecil: Ý anh là sao? Lấy thanh kiếm ra! – Square Enix (ngày 22 tháng 7 năm 2008). Cuối cùng Fantasy IV DS. Nintendo DS. Quảng trường Enix. Anh Cả: Trước tiên bạn phải leo lên núi và trao đổi thanh kiếm đen tối của bạn với một trong những ánh sáng. Nếu ánh sáng thiêng liêng tin rằng bạn xứng đáng, bạn sẽ trở thành một vị thánh, một
chiến binh cao quý. Nhưng bạn sẽ biết con đường này không dễ dàng chút nào. Rất nhiều người đã cố gắng leo lên ngọn núi này, nhưng không ai trở lại. Bạn sẽ thử ở một nơi mà mọi người khác đã thất bại? Cecil: Tôi sẽ cố gắng! – Square Enix (ngày 22 tháng 7 năm 2008). Final Fantasy IV DS (Nintendo DS). Quảng trường Enix. Cecil: Bạn đang tìm kiếm
Golbez? Phải, nhưng sức mạnh của tôi chẳng là gì so với sức mạnh của anh. Bây giờ tôi đang tìm kiếm một phép thuật huyền thoại được gọi là Meteorite. Nó đã được đóng ấn trong một thời gian dài, và tôi không biết nó ở đâu. Nhưng chúng ta có thể cảm thấy một năng lượng mạnh mẽ đến từ nơi này. Tôi nghĩ câu thần chú chúng ta đang tìm có thể ở trên
ngọn núi này. – Square Enix (ngày 22 tháng 7 năm 2008). Final Fantasy IV DS (Nintendo DS). Quảng trường Enix. Cecil: Ngươi đã làm gì nhà vua? / Nam tước king: Bạn có muốn đi và gặp anh ta, vua của bạn? Tốt hơn là anh không nên làm tôi bối rối với Scarmiglione. Làm thế nào một underdog như ông có thể được trao danh hiệu là một cái gì đó chúng
tôi sẽ không bao giờ hiểu được. Mwa ha ha! / Cecil: Sau đó, bạn sẽ là một trong số họ! / Vua Baron: Chiến đấu đôi mắt của bạn cho rằng xem! Tôi sẽ không đi đâu. Vua ngập nước, Cagnazzo, cung nước và là đàn golbez trung thành của tôi! – Square Enix (ngày 22 tháng 7 năm 2008). Final Fantasy IV DS (Nintendo DS). Quảng trường Enix. Rosa đâu? Tôi
nghĩ anh ta an toàn. / Kain: Heh. Lo lắng cho cô ấy, phải không? Nếu bạn muốn xem Rosa còn nguyên vẹn, cung cấp các crystal trái đất của Troia.Square Enix (ngày 22 tháng 7 năm 2008). Cuối cùng Fantasy IV DS. Nintendo DS. Quảng trường Enix. Vậy là sự can thiệp của ông già đã cắt đứt quyền kiểm soát của tôi đối với ông. Đừng bận tâm. Thế là đủ
để anh phục vụ. Đừng nghĩ rằng chúng ta có thể quên đi sự bất hạnh này. Tại sao... tại sao anh dừng lại? / Golbez: Thọ--Thọ. Nhưng làm thế nào là có thể?...? Chúng ta sẽ kết thúc chuyện này một thời gian. – Square Enix (ngày 22 tháng 7 năm 2008). Cuối cùng Fantasy IV DS. Nintendo DS. Quảng trường Enix. Kain, chúng ta đã mất Viên Pha Lê Trái Đất.
Golbez đã có tất cả. / Kain: Không. Hắn có 4 người. / Màu hồng: Bạn có nghĩa là nhiều hơn thế? / Cid: Suy nghĩ về nó, tôi đã nghe những câu chuyện về họ! Anh vừa nói tinh thể màu đen à? / Kain: Vâng. / Kain: Thêm. Ông nói rằng khi tất cả các tinh thể được thu thập, con đường đến mặt trăng sẽ mở ra. – Square Enix (ngày 22 tháng 7 năm 2008). Cuối
cùng Fantasy IV DS. Nintendo DS. Quảng trường Enix. Khi anh lên mặt nước, tôi sẽ ngăn chặn cuộc rượt đuổi của họ, với cái này! / Màu hồng: Không! Anh không phải như vậy! / Cid: Tôi vẫn mong được nhìn thấy con của bạn, nhưng, thôi nào, ai đó đã gặp Dương! Quay lại với Nam tước đi. Nói chuyện với công nhân của tôi! / Rydia: Nhưng Cid! Mày sẽ
chết! / Cid: Tiếp tục chết sớm! – Square Enix (ngày 22 tháng 7 năm 2008). Cuối cùng Fantasy IV DS. Nintendo DS. Quảng trường Enix. Golbez: Kain... Quay lại, con trai tốt của ta... Đưa tôi viên pha lê... / Cecil: Golbez! - Kain! / Hồng: Đừng nghe anh ta! Chống lại! Được rồi. Tôi... tôi không biết. Tôi đã kiểm soát bản thân mình. / Edge: Các gián điệp hai mang
là đê hèn! / Màu hồng: Kain. Bạn đang làm gì!? Anh đã đánh giá thấp sức mạnh của tôi. Tôi đã tạm thời nới lỏng chuỗi tham gia bạn bè của bạn, chờ đợi thời điểm thích hợp để siết chặt lại. Với crystal cuối cùng, tháp Babil sẽ được hoàn thành. Thôi nào, Kain. - Kain! Đừng nghe hắn! Kain! / Kain: Các tinh thể đã được tập hợp lại với nhau. Cuối cùng chúng
ta cũng có thể tìm đường lên mặt trăng! – Square Enix (ngày 22 tháng 7 năm 2008). Cuối cùng Fantasy IV DS. Nintendo DS. Quảng trường Enix. Bà già: Cô ấy tỉnh rồi! Con tàu ánh sáng đầy hứa hẹn... cá voi Mặt Trăng! – Square Enix (ngày 22 tháng 7 năm 2008). Cuối cùng Fantasy IV DS. Nintendo DS. Quảng trường Enix. 'Cecil: Và cá voi mặt trăng, nó
đến từ đâu? / Fusoya: Vâng, thuyền ... Anh trai tôi, Kluya, đã đóng con tàu đó từ lâu rồi, và mang nó đến Hành tinh Xanh. Ông đã mang theo một số kiến thức của chúng tôi, chẳng hạn như các bí quyết được sử dụng để xây dựng Devil's Way và Bay, một món quà cho người dân của bạn. Kluya quan tâm đến hành tinh của mình và muốn biết thêm về nó. Và
khi anh ta ở đây, anh đã yêu một người phụ nữ trên hành tinh này. – Square Enix (ngày 22 tháng 7 năm 2008). Cuối cùng Fantasy IV DS. Nintendo DS. Quảng trường Enix. Fusoya: Ông nghĩ rằng chúng ta nên cấp tất cả các cuộc sống có sẵn trên hành tinh xanh và mang nó như chúng ta. / Rydia: Thật kinh khủng... / Fusoya: Vâng. Vì vậy, tôi đã sử dụng
sức mạnh của tôi để buộc anh ta ngủ đông với những người khác. Nhưng khi anh ta ngủ, ý chí của anh ta trở nên mạnh mẽ hơn và anh ta có thể tự đánh thức mình dậy. Ông tiếp cận những người có trái tim tham nhũng trên hành tinh của mình, biến họ thành những sinh vật đen tối hơn. Và dựa trên chúng, ông bắt đầu thu thập tinh thể. Và tôi đã kiểm soát
Golbez! / Edge: Bạn có một tên? / Fusoya: Tên hắn là Zemus. Tinh thể hoạt động như một nguồn năng lượng như bạn đã thấy. Tôi e là anh ta đã nhặt chúng lên để kích hoạt thang máy liên chiều trong Tháp Babil. Với nó, anh ta có thể vận chuyển Giant Babylon đến hành tinh của bạn và sử dụng nó để tiêu diệt tất cả sự sống ở đó. – Square Enix (ngày 22
tháng 7 năm 2008). Cuối cùng Fantasy IV DS. Nintendo DS. Quảng trường Enix. Cha tôi... Tên hắn là Kluya. / Màu hồng: Vì vậy, bạn là người đàn ông của Cecil ... / Cạnh: Brother!? – Square Enix (ngày 22 tháng 7 năm 2008). Cuối cùng Fantasy IV DS. Nintendo DS. Quảng trường Enix. Zero: Tôi là nguồn gốc của bóng tối, được thúc đẩy bởi mức độ thù
hận của Zemus. Tôi là người tên Zeromus... tôi là người không biết gì ngoài sự ghét bỏ! – Square Enix (ngày 22 tháng 7 năm 2008). Cuối cùng Fantasy IV DS. Nintendo DS. Quảng trường Enix. • Golbez: Bạn không thể quay trở lại. Không phải sau những gì anh đã làm. Và tôi rất muốn gặp người của cha tôi. Ít nhất một lần. – Square Enix (ngày 22 tháng 7
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