ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﺴﺘﺮ ﻟﯿﮓ  PES 2019ﺗﯿﻢ روﯾﺎﯾﯽ
ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﯾﻢ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﻣﺴﺘﺮ ﻟﯿﮓ ﺑﺪون ﺷﮏ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺮی  PESﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺮ
ﻟﯿﮓ  PES 2019ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﺮات ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻪ ،ﺑﺎزﻫﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮدش را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﻤﺎ را ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن در ﻣﺴﺘﺮ ﻟﯿﮓ ،دﺳﺘﻮرات رﯾﺰ و
درﺷﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎزی از آنﻫﺎ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﮐﻪ
در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎ و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻗﺪمﻫﺎی اول
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روﻧﺪ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﮐﻮﻧﺎﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﻣﺴﺘﺮ ﻟﯿﮓ  PES 2019ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﻦ
ﺗﯿﻢﻫﺎی واﻗﻌﯽ و ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺴﺘﺮﻟﯿﮓ ،ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای
ﺷﺮوع اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺰان ﺳﺨﺘﯽ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ،ﭼﻬﺮه ﺷﻤﺎ در ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﯽ و درﺟﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان درﺟﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت را در
ﻣﯿﺎﻧﻪ راه ﺗﻐﺮ داد ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻫﻤﯿﻦ اﺑﺘﺪا و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮد در ﻣﺴﺘﺮ ﻟﯿﮓ ،اﻗﺪام
ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب درﺟﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻠﯿﺖ و ﭼﻬﺮه ﻣﻮردﻧﻈﺮ
ﺧﻮدﺗﺎن را روی ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،وارد ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ
ﺑﺎزی ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.

در ﻣﺴﺘﺮ ﻟﯿﮓ  PES 2019ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮدی را ﺑﺮای ﺟﺬب ﺑﺎزﯾﮑﻦﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن ﺗﻌﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﮐﺎر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن و ﺳﻄﺢ ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را اﺑﻼغ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻫﺴﺘﻨﺪ و در
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﯿﺮوزی در اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزی ﻓﺼﻞ ﯾﺎ ﺑﺮدن ﮐﺎپ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻘﺎی ﺷﻤﺎ در ﺑﺎﺷﮕﺎه و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﺎن ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان و
ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﯽﺷﻮد ،ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎه از ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﻓﺼﻞ را ﺑﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﯿﻢﺗﺎن را
ﺑﺎﻻی رﺗﺒﻪ  ۴در ﺟﺪول ﻟﯿﮓ ﻧﮕﻪدارﯾﺪ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه در
دادن ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺖ و دل ﺑﺎزﺗﺮ ﺷﺪه و دﺳﺖﺗﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺗﯿﻢ روﯾﺎﯾﯽﺗﺎن ﺑﺎزﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ را ﺟﺬب ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اوﺻﺎف ،اﮔﺮ ﺑﺎزی را ﺑﺎ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻣﺜﻞ رﺋﺎل ﻣﺎدرﯾﺪ ،ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ ﯾﺎ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ

ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻼﻧﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن روز اول ورود ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه،
ﺑﺎزﯾﮑﻦﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ را ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮوش اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت ﮐﻤﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﻋﻤﺮ ﺣﺮﻓﻪای ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ درﺟﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺑﺎزی روی
ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن را ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل

ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮوش آنﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺑﺨﺶ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ،ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن
ﺗﯿﻢ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و در آنﺟﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺟﺎﯾﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪارﻧﺪ را ﺑﻪ
ﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮوش اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎزﯾﮑﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮوش ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻢﺗﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزﺷﺸﺎن ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن
ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﺎزاد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ ﺗﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد در ﻣﺴﺘﺮ ﻟﯿﮓ PES
 2019را ﻫﻢ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﯿﻔﺎ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی آن ،ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﯿﻢﻫﺎی دﯾﮕﺮ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ،در  PESﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺟﺴﺖﺟﻮی ﺳﺎده و ﺗﻌﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن،
ﭼﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻ و ﭼﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦﻫﺎی ﺟﻮان و ﻣﺴﺘﻌﺪ را ﮔﺰﯾﻨﺶ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎزی اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﮐﻼﺳﯿﮏ را در ﻣﺴﺘﺮ
ﻟﯿﮓ داده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺟﻮان ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻ در دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺗﯿﻤﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺐ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺬب ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در ﻣﺴﺘﺮ ﻟﯿﮓ  PES 2019ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪ
ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮑﻦ
ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻘﺪر ﺷﺎﻧﺲ ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﭼﻘﺪر ﺷﺎﻧﺲ ﺟﺬب

رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻦ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺟﻮان ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ
ﻗﺮاردﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺳﻪ ﺳﺎل ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ
ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺰان ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎه را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﺟﺬب ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ روی درﺻﺪ ﺷﺎﻧﺲ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﻨﺪ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد را ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ ،او ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﺷﮏ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺴﺦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﻫﺎن روﺣﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ
وﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ رﻗﻢ ﻓﺴﺦ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮه ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد
و در ﺻﻮرت ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ دﺳﺘﺘﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺪادی از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻟﻤﺎنﻫﺎ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺟﺬب ﺑﺎزﯾﮑﻦ در  PES 2019ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﻃﯽ ﯾﮏ اﻟﯽ دو ﻓﺼﻞ ﻧﻘﻞ اﻧﺘﻘﺎﻻﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺧﻮدﺗﺎن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺮﻟﯿﮓ ﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ آن را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای
ﯾﮏ ﻓﺼﻞ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺟﺬب ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺟﻮان ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻃﯽ ﻓﺼﻞ اﻫﺪاف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻣﺴﺘﺮ ﻟﯿﮓ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی ﻓﯿﻔﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺟﻮان ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺟﻮان در ﻓﯿﻔﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺑﯽﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﻀﻪ در  PESﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﯿﻢ ﺟﻮاﻧﺎن دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺗﯿﻢ اﺻﻠﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪهای ﮐﻪ در ﺑﺎزی ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب و ﺳﻨﯽ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺟﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺮ ﻟﯿﮓ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ و ﺟﺬب آنﻫﺎ ﺟﺪا از زﻧﺪه ﮐﺮدن ﺧﺎﻃﺮات ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ آﯾﻨﺪه ﺗﯿﻢﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

از ﭼﻮب ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺴﺎزﯾﺪ!
در ﻣﺴﺘﺮ ﻟﯿﮓ  PES 2019ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺑﻪﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﺮای
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻟﻘﺐﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﻟﻘﺐﻫﺎ اﮐﺜﺮا از ﻃﺮف ﻫﻮادارﻫﺎ ﺑﻪ
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ را در ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺮی ﮐﺮده ،ﻧﻘﺶ
رﻫﺒﺮی را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎزوﺑﻨﺪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻧﯽ را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﯿﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﯿﺰ روی ﻧﺤﻮه ﺑﺎزی آنﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﮔﺮ آنﻫﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
در ﺿﻤﻦ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ در ﻣﺴﺘﺮ ﻟﯿﮓ ﺷﺎﻫﺪ آنﻫﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻧﻘﺶﻫﺎی
ﺗﺎزهﺗﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای روی ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺪا از ﺑﺤﺚ ﻧﻘﺶﻫﺎ ،دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دادن ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﮑﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ،ﺑﺎز
اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنﻃﻮر ﮐﻪ دﻟﺘﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺗﻤﺮﯾﻦ دﻫﯿﺪ.

ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻦ آنﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزی در ﭘﺴﺖﻫﺎی
دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ او ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﯾﺎ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﭘﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی اﺳﺖ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻤﺮﯾﻦ دادن ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی رو رﺷﺪ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﯿﻢﺗﺎن و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ در
ﻣﺴﺘﺮ ﻟﯿﮓ  PES 2019ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ اﻣﺎ از ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻼﻗﻪ
ﻧﺪارﯾﺪ ،اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻧﺮﻣﺎل از ﺳﻤﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻫﻢ ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺗﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ زد.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﺘﺮﻟﯿﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺸﻮﯾﺪ و در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮدﺗﺎن در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﯽ ،ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗﯽ از ﻓﺼﻞ
ﺳﺮﻣﺮﺑﯿﮕﺮی ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺿﻤﻦ در ﻣﺴﺘﺮ ﻟﯿﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ
ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎﻧﻪ راه اﮔﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

از درون زﻣﯿﻦ در ﻣﺴﺘﺮ ﻟﯿﮓ  PES 2019ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ
ﺑﺎ وﺟﻮد آنﮐﻪ ﻣﺴﺘﺮ ﻟﯿﮓ  PES 2019ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ روی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﯿﻢ و ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ از آنﭼﻪ درون در ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮔﺬر ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺸﺮده ﺑﻮدن
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎزی ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﻧﯿﻤﮑﺘﯽ ﻗﻮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎزﯾﮑﻦﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪیﺗﺎن ﺳﺮﯾﻊ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
در ﺑﺎزیﻫﺎی آﺳﺎنﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺟﻮان ﺑﺎزی دﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را  Skipﻧﮑﻨﯿﺪ
ﺗﺎ ﻟﺬت رﻫﺒﺮی ﺗﯿﻢ و ﭘﯿﺮوزی در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود .در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺎ
در ﻣﺴﺘﺮﻟﯿﮓ ﻫﻢ ،ﺗﯿﻢﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻟﺒﺎس و ﻟﻮﮔﻮ اﺻﻠﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ.
در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﻘﺎﻻت آﻣﻮزﺷﯽ  PES 2019ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﺎزی و ﻧﺤﻮه ﺑﻪ ﺛﻤﺮ
رﺳﺎﻧﺪن ﮔﻞﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ در دﻓﺎع ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

