ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﯿﻔﺎ  ۱۹ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
ﻃﺒﻖ ﻗﻮل و ﻗﺮارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﯿﻔﺎ  19ﯾﮑﯽ از اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺪا از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻣﺎن اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﺮی ﻓﯿﻔﺎ ،ﺷﺎﻫﺪ
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻤﺲ ﺗﻮپ
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روی ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ و ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺗﻮپ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ .اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮپ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،روان ﺷﺪن ﺣﺮﮐﺎت و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺮﮐﺎت ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ از وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻟﻤﺲ ﺗﻮپ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
روان ﺗﺮ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺷﺎﻧﺲ ﻫﺎی ﺧﻠﻖ ﮔﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﭘﯿﺎده
ﮐﺮده و ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﯿﻢ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﺎزی ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه و
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ روی ﻣﺤﻞ ﺟﺎﮔﯿﺮی ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در زﻣﯿﻦ ،ذﻫﻨﯿﺖ ﺗﯿﻢ و ﻧﺤﻮه ﺑﺎزی ﺗﯿﻢ در ﺣﻤﻠﻪ و دﻓﺎع
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮدﺗﺎن آن ﻃﻮری ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ آن ﻫﺎ را
ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺒﺮدﻫﺎی 50-50
واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺗﻮپ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،ﭘﯿﺮوزی در ﻧﺒﺮدﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﻮپ ﺳﺨﺖ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺷﻮت
ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺷﻮت ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺟﺪﯾﺪی از ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮپ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم زدن ﺿﺮﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺤﻮه دﻗﯿﻖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮپ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮﯾﺐ دادن ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺣﺮﯾﻒ ﺗﻮپ را ﺷﻮت ﮐﻨﯿﺪ ،زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی و ﻣﯿﺰان
ﻓﺸﺎر وارد ﺷﺪه ﺑﺮ دﮐﻤﻪ ﺷﻮت ،روی ﺟﺎﯾﮕﯿﺮی ﺗﻮپ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی درﺳﺖ ،دﻗﺖ و ﻗﺪرت ﺷﻮت را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ از
دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺷﻮت ﻋﺎﻟﯽ در
ﻓﯿﻔﺎ  19وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن واﻗﻌﯽ در ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺑﺎزی اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن واﻗﻌﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل در
ﻓﯿﻔﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺎل در ﻓﯿﻔﺎ  19اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط زﻣﯿﻦ
را ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻓﯿﻔﺎ  19در ﺗﺎرﯾﺦ  6ﻣﻬﺮ اﻣﺴﺎل ﺑﺮای ﭘﯽ ﺳﯽ ،اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان ،ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  4و ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺳﻮﭻ
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

