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UESPWiki - 1995'ten beri üst düzey parşömenler için kaynağınız Hafif Zırh, hafif zırhla savaşma ve hareket etme yeteneğinizi yöneten bir beceridir. Her beceri noktası, Light Armor zırh derecenizi %0,4 (NPC için %1,5) artırır. Hafif ağaç işçiliği doldurmak için saniyede 10 puan gerektiren 6 perks toplam vardır. Oyun açıklaması: Hafif zırh kullanmak için
eğitilmiş olanlar gizlemek, deri, elf, ölçek ve cam zırh daha verimli kullanmak. Sahte ışık zırh ek türleri: Imperial Light Armor, Chitin armorDB, dragonscale, ve Stalhrim hafif armorDB. Ortak, zapt edilemez, hafif zırh çeşitli türleri de vardır: kürk zırh, Armor BlackguardDB, Dawn bekçi zırhDG, Forsworn Armor, Armor Guard, Morag Tong armorDB, Skaal
armorDB, Stormcloak zırh ve vampir zırhDG. Buna ek olarak, Fas, Volsung, Krozis, Ahşap Maske ve Kurtarıcı's Hide eserleri hafif zırh olarak sınıflandırılır. Dawnguard Rune ShieldDG adlı bir obje de dahil olmak üzere ışık kalkanları, herhangi bir anlamlı anlamda hafif zırh değildir - ne bu beceri nin safları ne de ayrıcalıkları onlarla etkileşim. Perks Becerileri
Düzenleme Çevik Defans Özel Fit Uyum Seti Engelsiz Rüzgar Walker Çevik Hareket Işık Zırh Perk Tree Perk Rank Açıklama Id Beceri Req. Perk Req. Çevik Defans 1 Hafif zırh için zırh derecesini %20 artırın. 000be123 2 Hafif zırh rezervasyon notunu %40 artırın. 00079376 20 Hafif Zırh 3 Hafif Zırh rezervasyon puanını %60 artırın. 00079389 40 Light
Armor 4 Hafif Zırh için rezervasyon puanLarını %80 artırın. 00079391 60 Hafif Zırh 5 Hafif Zırh rezervasyon puanını %100 artırın. 00079392 80 Light Armor Custom Fit %25 Zırh Bonusu Tüm hafif zırhı giyiyorsanız zırh için: baş, göğüs, kollar, bacaklar. 00051b1b 30 Light Armor Çevik Defans Eşleşen Set uygun hafif zırh seti giymek eğer Ek% 25 Zırh Bonus.
00051b17 70 Light Armor Custom Fit Engelsiz Hafif Zırh hiçbir şey tartmaz ve giydiğiniz zaman sizi yavaşlatmaz. 00051b1c 50 Light Armor Custom Fit Wind Walker Dayanıklılık tüm hafif zırh% 50 daha hızlı: baş, göğüs, kollar, bacaklar. 00105f22 60 Light Armor Engelsiz Deft Hareketi tüm hafif zırh giyerken tüm melee yaralanmaları kaçınarak% 10 şans:
baş, göğüs, kollar, bacaklar. 00107831 100 Hafif Zırh Rüzgar Yürüteç veya Eşleşen Set - b c d e f kalkanları etkilemez. b c All/Only Light Armor uygun bir set olmak zorunda değildir. Örneğin, bazı parçalar Elfen, bazı bölümleri cam olabilir. Buna ek olarak, kalkan etkisi çıkarmadan ağır olabilir. Dört adet yıpranmış zırh (zırh, kask, eldiven, bot) aynı malzemeye
sahipse, set etek eder. Her türlü kalkanlar tüm zırhlara karşılık gelir. Bu, saldırıların aralığı üzerinde çalışır. (Gerekli kontrol) Faydaları: Bir kez zırh kapağıulaşmak, hafif zırh hafifliği nedeniyle çok daha iyi bir seçimdir. Daha hafif olması, çeşitli zırh, her ince belirli düşman ve durumlar için uygun, aniden encumbrance benimseyerek olmadan (elf zırh 6 tam
setleri çelik zırh sadece üzerinde 1 tam set ağırlığında). Daha kolay ve daha az yürütme hareketi. Daha az gürültülü, bu da sinsiliği kolaylaştırır. Engelsiz lokum (yıpranmış hafif zırh ağırlıksız) klima ağır zırh daha erken 20 seviyeleri mevcuttur, ve kilidini açmak için iki çok durumsal perks benimsenmesi gerektirmez. Sprint'te daha az dayanıklılık tüketir.
Dayanıklılık dps odaklı karakterler için çok yararlı bir Wind Walker kafası ile daha hızlı kurtarır. Belki düşman daha hızlı, savaştan kaçmak ya da daha uzun süre kaçan düşmanları kovalamak için izin. Deft Hareketi, daha yüksek seviyelerde ve/veya zorluk ayarlarında zorlu savaşlarda fark yaratabilecek yakın dövüş hasarlarını tamamen inkar etmek için 10'da
1 0'da bir şansa sahiptir. Dezavantajları: Oyunun başında çok daha az savunma, hangi bazı durumlarda ölümcül bir dezavantaj olabilir. Ancak, beceri düzeyi hafif ama ağır değil yükselir gibi, hafif zırh savunma sıralamasında ağır zırh aşacaktır. Sonunda hafif zırh da zırh kapağı ulaşacak. Eğer erken ağır zırh giymek ve hafif zırh etkilenmez gibi tek elle veya
iki elle becerilerini artırmak için savaşçı taş kullanırsanız bu daha kötü olabilir. Aynı anda hafif zırh ve okçuluk seviye için bir taş hırsız kullanabilirsiniz, ya da bulmak ve biraz daha yavaş bir hızda tüm becerilerini artırmak için Lover Stone kullanabilirsiniz. Hafif zırh oyunun başında çok daha az koruyucu olması yaygın olarak yanlıştır. Yanlış anlama, Ekran
derecelendirmeArmor Rating (AR) oyun motoru tarafından kullanılan gerçek AR olmadığı gerçeği nedeniyle. Hafif zırh parçaları aynı / benzer tip, sınıf ve kalite ağır zırh parçaları ile karşılaştırıldığında, oyunda daha düşük bir görüntülenen AR var. Ancak, zırh her parça giymek için, oyun motoru gizli ekler 25 AR görüntülenir. Tüm zırh yuvaları zırh olarak
sınıflandırılan bir şey ile doldurulmuşsa (giyim ya da başka bir şey aksine), oyun motoru gizlice toplam 125 toplam ar görüntülenir. Sadece göz odalarında, deri zırh tam bir set (temel AR No 52, bir kalkan olmadan) çelik zırh (baz AR No 72) tam bir dizi çok daha az koruyucu görünüyor. Ancak, 125 gizli onların görüntülenen AR eklendi ile, koruyucu deri zırh vs
çelik zırh farkı (152 vs 172, kalkan olmadan) besbelli çok daha küçük bir büyük olasılıkla inanıyorum. Hafif Zırh'ın (çok) erken zırhta daha az koruyucu olması oyunun zorluk ayarına tabidir. Bu, hafif zırhın aksine ağır zırhın ek korumasının yeterli olması durumunda ve sadece karakterin fark bazı ek isabet hayatta izin vermek için. En düşük (çaylak) zorluk, ağır
zırh giymek (örneğin, tam bir set Zırh erken oyunda), Light Armor aksine (örneğin, oyunun başında deri zırh tam bir set) zaten dayanıklı yapabilirsiniz (Acemi ayarı nedeniyle) fiziksel saldırılara karşı yeni bir karakter daha dayanıklı. En yüksek (efsanevi) zorluk, hafif zırh ağır zırh daha az koruyucu, herhangi bir önemli anlamlı bir şekilde, erken bir oyunda yeni
bir karakter için bile. Silahsız saldırılar Çelik Yumruklar olmadan daha az güçlü, Fortify Silahsız takılar büyük bir yatırım hala uygun bir seçim yapabilirsiniz rağmen. Becerileri Artırır Edit Karakter Oluşturma Edit Aşağıdaki yarışları hafif zırh için bir başlangıç beceri bonusvar: 5 bonus: Argonsky, Bosmer, Dunmer, Nord Eğitmenler Beceri Kitapları Ücretsiz
Becerileri artırır Edit Öğrenme XP Becerileri Edit Zırh Geliştirme gelen hasara dayalı, yani sert düşmanları zırh becerilerini daha hızlı ilerletmek. Sağlık iksirleri ve takılar rejenere zırh becerilerini hizalarken sizi iyileştirebilirsiniz, potansiyel olarak oyun gözetimsiz bırakmak için izin. Bu da NPCs ile mücadele oturumları sırasında doğal sağlık rejenerasyon u elde
edilebilir veya skeevers gibi çok zayıf düşmanları ile ilgili, beceri kazanımları çok yavaş olmasına rağmen. Darbe alırken iyileşme, iyileşme yeteneğini aynı anda hizalamak için iyi bir yoldur. Block'un yetenekleri Broni'nin yetenekleriyle kolayca uyumlu olabilir. Notlar (edit) Bazı muhafızlar diyecekler ki: Kolayca zırhlı ayaklarda ışık anlamına gelir. Akıllı. Bu
aslında beceri düzeyi için değil, şu anda ne giyiyorlar için geçerlidir. Önce yama 1.3.10, kurt adam zırh derecesi hafif zırh işçilik etkilenmiştir ve saniyede Çevik Defender tarafından artırıldı. Kürk çizmeler ve kürk eldivenstormcloak / bekçi ekipmanları olarak kabul edilir ve bu nedenle diğer kürk ekipmanları ile giyilirse eşleşen bir Set bonus vermeyin. Hayranlık
etmeden taşıyabileceğinizden daha fazla ağırlık taşıdığınızda ve oyunu kurtarırken, oyun içinden indirildiğinde, envanterinizi açana kadar aşırı yüklenmiş olursunuz (sanki hiç zevk almamışsınız gibi) Bu genellikle sadece bir olay dan sonra olur, ölüm gibi, tüm aktif etkileri kaldırarak. Eğer ölür ve daha sonra hızlı yüklenirseniz, oyuna devam edene kadar bu
hatadan etkilenebilirsiniz. Engelsiz lokum, sadece aşınmış (donanımlı) hafif zırhın ağırlığını azaltmak için tasarlanmıştır. Ancak, bir yama 1.4 seçeneği olarak, Unhindered da giyilen herhangi bir parçası olarak aynı temel öğe envanter zırh herhangi bir parçanın ağırlığını azaltır. Örneğin, envanterinizde 10 cam zırh varsa, bunlardan birini donatmak hepsini
ağırlıksız hale getirecektir. Bu doğru kalır, yıpranmış zırh Smithing tarafından güçlendirilmiş olsa bile, ve yeniden adlandırıldı. Deft Hareketi sadece yakın dövüş saldırılarına karşı çalıştığını iddia etse de, okların verdiği hasarı da görmezden gelme şansı aynıdır. ? Usta hareket in aslında etkinleştirme şansı Bu hata, resmi olmayan Skyrim düzeltme eki sürüm
2.0.5 tarafından düzeltilmiştir. Dragonborn sunulan zırh türleri yanlış yerine beklenen% 25 eşleşen kiti sadece% 20 bonus alırsınız. Bu hata, resmi olmayan Dragonborn yama sürüm 1.0.5 tarafından düzeltilmiştir. Güncellenen GİzLİlİk POLİtİkASImizi ve ÇEREZ POLİtİkASImizi OKUMANIZI TAVSIYE EDİYorUZ. Chronodev (Ron) Yayınlanan 11/27/2011 Oyun
Kılavuzları Rating göre: Unrated Bu gizlemek, deri, elf ve cam zırh daha verimli kullanmak için hafif zırh kullanmak için eğitilmiş. Eğer hızlı ve ağır zırh yavaşlatıyor taşımak istediğiniz den bir karakter türü hırsız veya katil, ya da bir ranger gibi tereddütlü bir tip iseniz bu ağacı kullanın. Sihirbazlar bu ağacı düşünebilirsiniz, ama saf bir sihirbaz iseniz daha hafif
zırh olarak kabul edilmez giysiler giymek olasıdır. Hafif zırh giyerken hasar alarak bu beceriyi artırın. Hafif zırh simülatörleri konuşmak da beceri hizalayabilirsiniz. Coach-Traveller: Scouts-Many Swamps (Windhelm)Uzman Eğitmen: Yunan (Riften)Master Trainer: Nazir (Dark Brotherhood) (1/2/3/4/5)1 20/40/60/80/100%Gerekli hafif zırh için rezervasyon
derecesini artırır: Hafif Zırh 0/20/40/60/80Note: Hafif giyerseniz, Bu yasağı gözlük harcamak, En kısa sürede fit25% Zırh bonus, Tüm hafif zırh giyerseniz: baş, göğüs, Eller, feetRequires: Çevik Defans, Hafif Zırh 30Note: Esnek koruyucu ile yığınları. Zaten tüm hafif zırh giymek zorunda (ağır zırh ile karıştırmak için iyi bir neden yoktur), bu yüzden bir saniye
içinde bu almak. Engelsiz zırh hiçbir şey ağırlığında ya da giymek zaman yavaşlatıyor. Istedi: Özel Fit, Light Armor 50Note: Çok rangers ve katil / hırsız sınıf karakterler için yararlı Wind WalkerStamina tüm hafif zırh% 50 daha hızlı yeniler: baş, göğüs, eller, feetRequires: Engelsiz, Kolay Zırh 60Note: Bu yükseltmeyi yapabilirsiniz, dayanıklılığınızı daha hızlı
yenilemenize olanak sağlarKen Eşleştirme SetAdional %25 Hafif zırh 70Note eşleşen bir set giyerseniz: Zırh parçalarınızı karıştırmak ve eşleştirmek istemiyorsanız bu tedirginliği alın10% bir melee saldırısından tüm hasarları önlemek için, tüm hafif zırh giyen: baş, göğüs, eller, feetRequires: Eşleşen set veya windwalker, Light Armor 100Note: Tamamen
saldırı yaralanmayı önlemek için bir şans verir mükemmel perk. Word Bu makalenin yayılması 57 bölüm serisinin 40 parçasıdır. Bu serideki diğer makaleler aşağıda gösterilmiştir: Skyrim Becerileri ve Faydaları Kılavuzu: Skyrim Faydaları Ve Faydaları Kılavuzu Destruction: Destruction of Skyrim Faydaları Yardımcı: Ağaç Skyrim Ayrıcalıkları Yardımcı
Destroying: Ağaç Skyrim Ayrıcalıkları Yardımcı Destroying: Ağaç Destroying (Bölüm 2) Skyrim Perks Yardımcı: Ahşap (Bölüm 2) Skyrim Becerileri ve Ayrıcalık Kılavuzu: Skyrim Becerileri ve Faydaları Kılavuzu Kurtarma: Kurtarma Skyrim Faydaları Yardımcı: Kurtarma Ağacı Skyrim Ayrıcalıkları Yardımcı: Kurtarma Ağacı Skyrim Ayrıcalıkları Yardımcı:
Kurtarma Ağacı (Bölüm 2) Skyrim Faydaları Yardımcı: Yardımcı: Ağaç (Bölüm 2) Skyrim Becerileri ve Ayrıcalık Kılavuzu: Spell Skyrim Becerileri ve Ayrıcalık Kılavuzu: Spell Skyrim Perks Yardımcı: Spell ağaç Skyrim Ayrıcalıkları Yardımcı: Spell Tree Skyrim Ayrıcalıkları Yardımcı: Skyrim Ayrıcalıkları Yardımcı: Skyrim Ayrıcalıkları Yardımcı: Ağaç Büyüsü
(Bölüm 2) Skyrim Becerileri ve Faydaları Kılavuzu: Illusion Skye Becerileri ve Ayrıcalıkları : Illusion Tree (Bölüm 2) Skyrim Ayrıcalıkları Yardımcı: Illusion Tree (Bölüm 2) Skyrim Becerileri ve Faydaları Kılavuzu: Skyrim Becerileri ve Faydaları Kılavuzu Değiştirme: Skyrim Ayrıcalıkları Yardımcı Değiştirme: Değişen ağaç Skyrim Ayrıcalıkları Yardımcı: Ağaç
Değiştirme (Bölüm 2) Skyrim Faydaları Yardımcı: Ağaç Değiştirme (Bölüm 2) Skyrim Becerileri ve Faydaları Kılavuzu: Adorable Skyrim Becerileri ve Faydaları Kılavuzu: SkyRim Yardımcı Faydaları : Adorable Tree Skyrim Ayrıcalıklar Yardımcı: Adorable Tree Skyrim Ayrıcalıklar Yardımcı: Adorable Tree (Bölüm 2) Skyrim Perks Yardımcı: Adorable Tree
(Bölüm 2) Skyrim Becerileri ve Faydaları Kılavuzu: Smithing Skyrim Beceri ve Faydaları Kılavuzu: Smithing Skyrim Faydaları Yardımcı: Smithing Skyrim Perks Yardımcı: Smithing Skyrim Perks Yardımcı: Smithing (Bölüm 2) Skyrim Perks Yardımcı: Smithing (Bölüm 2) Skyrim Perky Yardımcı: Smithing (Bölüm 3) Skyrim Perky Yardımcı : Smithing (Bölüm 3)
Skyrim Ayrıcalık Yardımcı: Smithing (Bölüm 4) Skyrim Perks Yardımcı: Smithing (Bölüm 4) Skyrim Beceri ve Faydaları Kılavuzu: Ağır Zırh Skyrim Beceri ve Faydaları Kılavuzu: Ağır Zırh Skyrim Perks Ankyry- Heavy Armor Skyrim Perks Yardımcı-Ağır Zırh Skyrim Ayrıcalıkları Yardımcı Ağır Zırh (Bölüm 2) Skyrim Perks Yardımcı Ağır Zırh (Bölüm 2) Skyrim
Beceri ve Faydaları Kılavuzu: Blok Skyrim Becerileri ve Faydaları Kılavuzu : Skyrim Blok Perks Yardımcı-Blok Skyrim Ayrıcalıkları Yardımcı-Blok Skyrim Ayrıcalıkları Yardımcı Blok (Bölüm 2) Skyrim Perks Yardımcı-Blok (Bölüm 2) Skyrim Perks Yardımcı Blok (Bölüm 3) Skyrim Faydaları Yardımcı Blok (Bölüm 3) Skyrim Ayrıcalıkları Yardımcı-Blok (Bölüm 2)
2) Skyrim Becerileri ve Faydaları Kılavuzu: İki elli Skyrim Beceri ve Faydaları Kılavuzu: İki elli Skyrim Perks Yardımcı- İki Elli Skyrim Perks Yardımcı-İki El Skyrim Ayrıcalıkları Yardımcı-İki El (Bölüm 2) Sky Perth Yardımcı- İki El (Bölüm 2) Sky Perth Yardımcı- İki El (Bölüm 2) Skyrim Beceri ve Faydaları Kılavuzu : Tek elli Skyrim Becerileri ve Faydaları
Kılavuzu: Tek elli Skyrim Perks El Skyrim Ayrıcalıkları Yardımcı-Tek El Skyrim Perks Yardımcı-One-Hand (Bölüm 2) Skyrim Ayrıcalıkları Yardımcı- Tek Elle (Bölüm 2) Skyrim Becerileri ve Ayrıcalık Kılavuzu: Okçuluk Skyrim Beceri ve Faydaları Kılavuzu: Okçuluk Skyrim Perky Yardımcı- Skyrym Perky Yardımcı Çekim - Sky onion Perky Auxiliary çekim -
Okçuluk (Bölüm 2) Skyrim Perky : Işık Zırh Skyrim Becerileri ve Faydaları Kılavuzu: Kolay Zırh Skyrim Ayrıcalıkları Yardımcı-Hafif Zırh Skyrim Perks Yardımcı-Işık Zırh Skyrim Becerileri ve Faydaları Kılavuzu: Sneak Sneak Beceri ve Faydaları Kılavuzu: Sneak Skyrim Perks Yardımcı- Sneak Skyrim Perks Yardımcı- Sneak Skyrim Faydaları Yardımcı-Sneak
(Bölüm 2) Skyrim Perks Yardımcı- Sneak (Bölüm 2) Skyrim Beceri ve Faydaları Kılavuzu: Lockpicking Skyrim Beceri ve Faydaları Kılavuzu: Lockpicking Skyrim Perky SkySky Rimperx Yardımcı-Lockpicking Skyrim Perks Yardımcı- Lockpicking (Bölüm 2) Skyrim Perks Yardımcı-Lockpicking (Bölüm 2) Skyrim Perks Yardımcı- Kilit toplama (Bölüm 3) Skyrim
Perks Yardımcı- Lockpicking (Bölüm 3) Skyrim Becerileri ve Faydaları Kılavuzu : Cep Skyrim Becerileri ve Faydaları Kılavuzu: Cep Skyrim Perky Yardımcı- Pocket Skyrim Perks Yardımcı- Pocket Skyrim Perx Yardımcı- Pocketman (Bölüm 2) Skyrim Perks Yardımcı-Yankesici (Bölüm 2) Skyrim Perks Yardımcı- Pocketman (Bölüm 2) Skyrim Perks Yardımcı-
Pocketman (Bölüm 2) Skyman Rim Beceri ve Faydaları Kılavuzu: Speechcraft Skyrim Beceri ve Faydaları Kılavuzu: Speechcraft Skyrim Perks Yardımcı- Speechcraft Skyrim Perky Yardımcı- Speechcraft Skyrim Ayrıcalıkları Yardımcı- Speechcraft (Bölüm 2) Skyrim Perks Yardımcı- Speechcraft (Bölüm 2) Speechcraft (Bölüm 2) Skyrim Becerileri ve Faydaları
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