رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﻫﺎ در ﺑﺎزی PES Club
 - Managerدﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی ﻓﻮﺗﺒﺎل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎه ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺎزی ﺑﻮدن ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺪ؛
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻗﺮارﮔﯿﺮی در ﯾﮑﯽ از دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ و روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺳﺨﺖ و ﺳﺮﯾﻊ.
ﮐﻮﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎزی  PES Club Managerرا رواﻧﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﺮده؛ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺳﺮی ﺑﺎزی  PESﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ را ﺑﻪ

دﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرد.

در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در  PES Club Managerﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎه در دﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻧﻘﺶ
ﻓﻠﻮرﻧﺘﯿﻨﻮ ﭘﺮز ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺎدرﯾﺪ ﺑﯿﻔﺰاﺪ ،ﯾﺎ در ﻧﻘﺶ ژوزه
ﻣﻮرﯾﻨﯿﻮ ادن آزار را وادار ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﺷﮑﺴﺘﻦ دﻓﺎع ﺧﻄﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﮑﻨﯿﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ در  Club Managerﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی ﺑﻮده و دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن
ﻧﺪارﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺪد ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﺑﺎزی از ﻣﻮﺗﻮر ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  PES 2015ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزی را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺳﻪ ﺑﻌﺪی دﻧﺒﺎل ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ دﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺑﺮای ﺗﻐﺮ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ و ﺷﯿﻮه ﺑﺎزی ﺗﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺘﻮرات را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺎزی ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ،ﺗﻐﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزی ،ﺗﻌﻦ ﺟﺎﯾﮕﯿﺮی

ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،دﺳﺘﻮر دﻓﺎع ﯾﺎ ﺿﺪ ﺣﻤﻠﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﻤﺎ در ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﯿﺶ از  5000ﺑﺎزﯾﮑﻦ واﻗﻌﯽ در ﺑﺎزی ﻻﯾﺴﻨﺲ ﺷﺪه و ﺗﯿﻢ ﻫﺎﯾﯽ از ﻟﯿﮓ ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎی

ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻟﺒﺎس و ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در ﺑﺎزی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

 PES Club Managerﯾﮏ ﺑﺎزی آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻟﯿﮓ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در آن ﺟﺮﯾﺎن
دارﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ در ﺑﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺟﺪول رده ﺑﻨﺪی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎزی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎزی ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﻗﻄﻌﯽ ﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﺳﺮورﻫﺎی ﮐﻮﻧﺎﻣﯽ
در ﻃﻮل ﺑﺎزی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت ،ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ در
ﺳﺮورﻫﺎی ﺑﺎزی ﻣﺸﻐﻮل رﻗﺎﺑﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ از ﻗﺎﻓﻠﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﻋﻘﺐ
ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ  PES Club Managerرا در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﺮده و از رﻗﺎﺑﺖ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.
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