ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزی UFC 3؛ آﺧﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ را ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ
ﺑﺰن  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﺪرام ﺑﻬﺎدری | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ورزﺷﯽ زﯾﺎدی ﭼﻮن ﺳﺮی ﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﻓﯿﻔﺎ PES ،و ﯾﺎ NBA 2K
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻃﺮﻓﺪار را ﺑﻪ ﭘﺎی ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎی ﺑﺎزی ﮐﺸﺎﻧﺪه و ﺳﻮدی ﺳﺮﺳﺎم آور ﻧﺼﯿﺐ
ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی از ﻫﺮ ورزﺷﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﺪی ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از ورزش ﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان زﯾﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی آن ﻫﺎ در دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺰرگ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﻫﻨﺮﻫﺎی رزﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﯾﺎ ﺷﺎﺧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮ آن ﯾﻌﻨﯽ  UFCاز آن دﺳﺘﻪ ورزش ﻫﺎی
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﭼﺎﻟﺶ ذﮐﺮ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ دوش ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺎ ،اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﺮی را اداﻣﻪ دﻫﺪ و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه
اﻣﺴﺎل زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﺳﺮی  UFCﺑﻮد .آﯾﺎ  UFC 3ﯾﮑﯽ از آن ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ارزش ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺗﺎ آﺧﺮ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ.
ﺑﯿﺎﯾﺪ از ﻫﻤﯿﻦ اﺑﺘﺪا ﺧﯿﺎﻟﺘﺎن را راﺣﺖ ﮐﻨﯿﻢ UFC 3 ،از ﻫﺮ دو ﻋﻨﻮان ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺟﺮات ﮐﻢ
ﻧﻘﺺ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺮی اﺳﺖ .ﺑﻬﺒﻮد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﺎزی ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮد و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﺒﺖ ﺑﺎزی اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﺗﻨﻮع
ﺣﺮﮐﺎت ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺟﺮای آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ راﺣﺖ ﺗﺮ و ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺮ ﺷﺪه و ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد.

در واﻗﻊ  UFC 3ﯾﮑﯽ از آن ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ای ﻓﺎﻧﺘﺰی ﻣﺜﻞ ﺳﺮی ﻣﻮرﺗﺎل ﮐﺎﻣﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺒﺎرزه ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻗﺎﻃﻊ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻨﻬﯽ ﺷﻮد .در ﻣﺒﺎرزات ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ  Staminaﯾﺎ ﻫﻤﺎن درﺟﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﺒﺎرز ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪن،
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺿﺮﺑﺎت ﺑﻪ وﺿﻮح ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎل آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ رود .از ﻃﺮﻓﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣﺒﺎرز ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﯾﺎ
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﭘﺎ ﺑﺮای ﺑﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ  UFC 3از آن ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻤﺎم اﮐﺸﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ای ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ .در ﻣﺒﺎرزات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ راﻧﺪ ﮐﺎﻣﻞ را ﺗﻨﻬﺎ دﻓﺎع ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺣﺮﯾﻒ در راﻧﺪ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎد از ﻫﺮ اﻧﺪاﻣﯽ ﺧﻄﺮ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ آن را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و
زﻣﯿﻨﻪ ﺷﮑﺴﺖ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﻌﺪی ﭼﻨﺪان روی
ﺿﺮﺑﺎت ﻣﮑﺮر ﻫﻮک ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﻧﮑﻨﯿﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎی روان و ﺑﺎ ﺟﺰﺎت و اﻓﮑﺖ ﻫﺎی ﺑﺼﺮی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭼﻮن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن
و زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ﺑﺪن ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮب ﺑﺎزی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه و ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ از ﻫﯿﺠﺎن ،اﺳﺘﺮس و
ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪن ﺧﻮن ﺑﻪ روی زﻣﯿﻦ و ﯾﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪن
ﺷﺪن ﺑﺪن ﺣﺮﯾﻔﺘﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ از آن از آن دﺳﺘﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ از دﯾﺪن آن ﻫﺎ
ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺰﺎت ﺑﺼﺮی ﺧﻮب ﺑﺎزی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﮑﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه و ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﻬﺮه ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ و
اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺷﮑﺎﯾﺖ و اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ  UFC 3اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﺟﺬاب ﺷﺪن ﻣﺒﺎرزات
ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ اوﻗﺎت آزار دﻫﻨﺪه ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻫﺎی ﻫﺮ ﻣﺒﺎرز ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام
روش ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺟﻨﺒﻪ ﺧﻮب ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﺒﺎرزات ﺑﺎزی
ﺣﺘﯽ در درﺟﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻪ آن آﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ ،ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ
درﺟﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺮﯾﻔﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺮﮐﺎت و ﯾﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮑﺮر از ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺎب ﻣﯿﺸﻦ و ﮔﻼوﯾﺰ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ،ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ آزار دﻫﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎدﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﺳﺎب ﻣﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از
ﺑﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در آن رخ ﻧﺪاده و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻋﺠﯿﺐ و ﮐﻨﺪ آن ﻫﺮ ﮔﯿﻤﺮی را ﮐﻼﻓﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺗﻐﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ دادن آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪن
ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن زﯾﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم آن ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ درﮔﯿﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﺪ ،ﻣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در
ﺑﺎزی ﭼﻮن  Knockout modeوﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺎب ﻣﯿﺸﻦ ﻫﺎ را از ﺑﺎزی ﺣﺬف ﮐﺮده و ﻣﺒﺎرزه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺨﺶ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ  Careerﺑﺎزی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ورود
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺒﺎرز آﻏﺎز ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ﺑﺴﺎن ﺑﺎزی ﻫﺎی ورزﺷﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﻮن ﺳﺮی
ﻓﯿﻔﺎ و  NBA 2Kﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺮ ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﻣﺒﺎرز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺳﻄﻮره ﻫﺎی دﻧﯿﺎی UFC
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در اﻣﮑﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن زﻣﺎن ﺑﯿﻦ ﻫﺮ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭘﻮل و اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ
ﭼﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮوﯾﺪ و روی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭼﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺮﯾﺮ  UFC 3ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﺳﺮﮔﺮم ﺧﻮد ﮐﻨﺪ اﻣﺎ
ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺳﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر آﻫﺴﺘﻪ از آن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺑﯽ ﻧﻘﺺ و اﯾﺮاد ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﺮور زﻣﺎن آزار دﻫﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺎزی در ﺑﺨﺶ  Ultimate Teamﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎور آن
ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎزی و اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ارﺗﻘﺎی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزﻫﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزی
اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﮑﻪ ﻫﺎ از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻔﺎن و اﺟﺮای ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی روزاﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽ آﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻘﺪار آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری ﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮل واﻗﻌﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ و در ﺟﻮاب ﺑﻪ ﺳﻮال اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در
ﻣﻮرد  UFC 3اﺑﺪا ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ از ﻋﺎﺷﻘﺎن ورزش ﻫﺎی رزﻣﯽ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت  UFCو ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮم ﺳﺮی  UFCﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درﯾﭽﻪ ﺑﺮای ورود ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی
اﯾﻦ ورزش ﺧﺸﻦ اﺳﺖ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎزی ﻣﺸﮑﻼت رﯾﺰ و درﺷﺖ ﻣﺘﻌﺪدی دارد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ آن ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آﻧﮑﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ و
زودﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﮑﺮاری و ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﺒﺖ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺟﺰﺎت ﺑﺼﺮی ﻋﺎﻟﯽ
ﺑﺨﺶ  Careerﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه
ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ
ﺗﮑﯿﻪ زﯾﺎد ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﺪﯾﻤﯽ و آزار دﻫﻨﺪه ﺳﺎب ﻣﯿﺸﻦ ﻫﺎ
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎگ ﻫﺎ و ﮔﻠﯿﭻ ﻫﺎ

اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺴﺘﺮ ﮔﯿﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺴﻮل و ﺑﺎزی ﻫﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه را در ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎ آدرس  @mr_game_iranدﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

