ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی در PES 2019
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﻣﺪﺗﯽ از ﻋﺮﺿﻪ  PES 2019ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻃﺮﻓﺪاران ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﻧﭽﺎﯾﺰ ﺗﺎﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﺮی  PESداﻧﺴﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن
ﮐﻪ ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  PES 2018ﺑﺎ ﺗﻐﺮات ﻣﻬﻤﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم
ﭼﯿﻨﺶ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺧﻮد ،ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ و ﭼﻨﺪ ﺳﺒﮏ ﭼﯿﻨﺶ ﺧﺎص را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪن
ﺷﻤﺎ ﻃﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آﻓﻼﯾﻦ و آﻧﻼﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

 ۴-۳-۳دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺿﺪﺣﻤﻼت ﺑﺮق آﺳﺎ
ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎزی در  PES 2019ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در
اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻃﺮف ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺿﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮔﻞ
زدن ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎدی دارد.
ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺻﻠﯽ ﺑﺎزی آنﻫﺎ روی ﺿﺪ ﺣﻤﻠﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻫﺠﻮﻣﯽ و داﺷﺘﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺣﻤﻠﻪ در دﻓﺎعﻫﺎی ﮐﻨﺎری ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﻬﺎر -ﺳﻪ – ﺳﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﻣﺪاﻓﻊ ﮐﻨﺎری ﺑﺮای ﺗﯿﻢ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺪ ﺣﻤﻼت در  PES 2019ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺿﺪ ﺣﻤﻠﻪ در ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺜﻞ رﺋﺎل ﻣﺎدرﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻣﯿﺪان وﻇﺎﯾﻒ دﻓﺎﻋﯽ را ﮐﺎﺳﻤﯿﺮو ﺳﭙﺮده و ﺗﻮﻧﯽ ﮐﺮوس را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻮپ ﺑﻪ ﻣﻬﺮهﻫﺎی ﻫﺠﻮﻣﯽ

ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺒﺮﯾﺪ .در اﯾﻦ ﭼﯿﻨﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﯿﻢ روی ﺣﻤﻼت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎﻓﺒﮏﻫﺎی ﮐﻨﺎری ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮپ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﭘﯿﺸﺘﺎزی ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎرﺳﻠﻮ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺧﻂ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
اﻓﺮاد ﺧﻂ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﯿﻢ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﺘﺮل آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن
دﻓﺎﻋﯽ ﺣﺮﯾﻒ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﻮد .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﯿﻞ ﺑﺮای ﮔﻮش راﺳﺖ ،آﺳﻨﺴﯿﻮ ﮔﻮش ﭼﭗ و ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻨﺰﻣﺎ ﺑﻪ

ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺠﺎم ﻧﻮک ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ را از ﺧﻂ ﺣﻤﻠﻪ رﺋﺎل ﻣﺎدرﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

درﺿﻤﻦ ،دو ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺿﺪ ﺣﻤﻠﻪ در  PES 2019ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد .در اﺑﺘﺪا

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن دﻓﺎع وﺳﻂ ﺧﻮد را روی ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ ﺣﺮﯾﻒ ﻣﺎرک ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ و
از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺿﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ زودﺗﺮ ﺧﺴﺘﻪﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ
ﺧﻮد ﻃﯽ ﺑﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﺠﻮﻣﯽ و دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﭘﺮﻣﻬﺮه
در ﺗﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﺳﺮﺷﺎر از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﭘﺴﺖﻫﯿﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻃﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎزی ،از دو ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﺧﻂ ﺣﻤﻠﻪ ﺷﻤﺎ و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ ﺗﯿﻢ ﯾﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﺪ.

در ﻓﺎز ﻫﺠﻮﻣﯽ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ رﯾﺴﮏ ﮐﺮده و از ﭼﻬﺎر ﻣﻬﺮه در ﺧﻂ آﺗﺶ ﺗﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺴﯽ
و ﺳﻮارز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺠﺎم ﻧﻮک و ﻣﺎﻟﮑﻮم و ﮐﻮﺗﯿﻨﯿﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎﺟﻢﻫﺎی ﮐﻨﺎری ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ

ﻧﻘﺶ وﯾﻨﮕﺮ را ﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻂ ﺣﻤﻠﻪای آﺗﯿﺸﻦ را ﺑﺮای ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎﻻی ﻣﺴﯽ و ﻗﺪرت ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻮارز در ﻗﻠﺐ ﺣﻤﻠﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺎ ﮐﻮﺗﯿﻨﯿﻮ و ﻣﺎﻟﮑﻮم ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮپ رﺳﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮد اﯾﻦ دو ﻣﻬﺎﺟﻢ

ﮐﻨﺎری ﺑﻪ دل ﺧﻂ دﻓﺎع ﺣﺮﯾﻒ ﺑﺰﻧﯿﺪ .وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﻟﮑﺲ وﯾﺪال
و ﺳﺮﺟﯿﻮ ﺑﻮﺳﮑﺘﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ارﺳﺎل ﺗﻮپ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن را ﻫﻢ ﺑﺮﻋﻬﺪه

ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻤﺎ دﻓﺎﻋﯽﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮔﻞ زدن ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
ﺳﻮارز و ﻣﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎﺟﻢﻫﺎی ﻧﻮک ﺑﺎزی ﮐﺮده و ﮐﻮﺗﯿﻨﯿﻮ و ﻣﺎﻟﮑﻮم را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻬﺎﺟﻢﻫﺎی ﮐﻨﺎری
ﺑﻪ ﻫﺎﻓﺒﮏﻫﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﻇﯿﻔﻪ ارﺳﺎل ﺗﻮپ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ،در ﮐﺎرﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دو ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻮﺳﮑﺘﺲ و اﻟﮑﺲ وﯾﺪال ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺑﻪ
ﻋﻘﺐﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ ﺗﺎ در ﻧﻘﺶ ﻫﺎﻓﺒﮏﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ از ﻓﺸﺎر ﺣﻤﻼت ﺗﯿﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ.

 ۴-۲-۲ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ ،ﭼﯿﻨﺶ ﭼﻬﺎر – دو – دو ﮐﻼﺳﯿﮏ در  PES 2019ﻫﻢ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ دارد .اول اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭼﯿﻨﺶ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن
در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط زﻣﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد درﺳﺘﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭼﯿﻨﺶ ﭘﺮس
ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط زﻣﯿﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از ﺣﺮﯾﻒ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
دو ﻫﺎﻓﺒﮏ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ وﻇﯿﻔﻪ دﻓﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﻇﯿﻔﻪ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻮپ ﺑﻪ ﻫﺎﻓﺒﮏﻫﺎی
ﮐﻨﺎری ﺗﯿﻢ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭼﯿﻨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﮐﻨﺎری ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﻂ ﺣﻤﻠﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽﺑﺮدﯾﺪ ﯾﺎ آنﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﻋﻘﺐ
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﯾﺪ ،در ﭼﯿﻨﺶ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﭼﻬﺎر – ﭼﻬﺎر – دو ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ دو ﻫﺎﻓﺒﮏﻫﺎی ﮐﻨﺎری ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻫﺎﻓﺒﮏ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

در ﺧﻂ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ،ﺳﺮزﻧﯽ و ﺳﺮﻋﺖ دارد ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان ﻧﻮک و آن ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮتﻫﺎی از راه دور ﺑﻬﺘﺮی زده و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺧﺮج داده را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﭘﺸﺖ ﻣﻬﺎﺟﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﻮوﻧﺘﻮس ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ ﮔﻠﺰﻧﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻬﺎر
ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ روﻧﺎﻟﺪو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ و در ﺑﺨﺶ ﺑﺎزی دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻬﺎر –
ﺳﻪ – ﺳﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺧﻂ ﻫﺎﻓﺒﮏ و دﻓﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﺮد ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﻮرﯾﻨﯿﻮ
ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در  PES 2019ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ در ﺧﻂ دﻓﺎﻋﯽ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺎﻓﺒﮏﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺗﯿﻢ ﺧﻮد را
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻪ و ﭼﯿﻨﺶ ﺧﻂ ﻋﻘﺒﯽ ﺗﯿﻢ ﺧﻮد را روی دﻓﺎع ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻓﺎز ﻫﺠﻮﻣﯽ ،ﺑﺎ آوردن ﺧﻂ آﻓﺴﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺎﻧﻪ زﻣﯿﻦ ،ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺎزیﺳﺎزی
و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮپ ،ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﻮﮔﺒﺎ و ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻫﺎﻓﺒﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﯿﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻢ در دﻓﺎع ﺑﻪ داد ﺗﯿﻢ رﺳﯿﺪه و ﻫﻢ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺣﻤﻼت ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎر درﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺗﯿﭻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺎﻓﺒﮏ دﻓﺎﻋﯽ ﺗﯿﻢ را در ﻫﻤﺎن ﭘﺴﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﻗﻄﻊ ﺗﻮﭘﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﻬﺮهﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در ﺧﻂ ﺣﻤﻠﻪ دارد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻋﺖ و ﺗﮑﻨﯿﮏ اﻟﮑﺴﯿﺲ ﺳﺎﻧﭽﺰ و
ﻣﺎرﺳﯿﺎل و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎمﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻟﻮﮐﺎﮐﻮ ،ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را از ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺑﺮد.
اﻟﮑﺴﯿﺲ و ﻣﺎرﺳﯿﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮپ را در ﻣﯿﺎﻧﻪﻫﺎی زﻣﯿﻦ از ﻓﺮد و ﭘﻮﮔﺒﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﺧﻮدﺷﺎن از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺗﻮپ را ﺑﻪ ﻟﻮﮐﺎﮐﻮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺧﻂ دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢﺗﺮی دارﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ
ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻫﺠﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﻧﺰده و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﯽ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻫﺎﻓﺒﮏ را ﻋﻘﺐ آورده و روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺿﺪ ﺣﻤﻠﻪ و
ارﺳﺎل ﺗﻮپﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎزی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﺪ.
در ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻌﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺰﺎت ﺑﺨﺶ ﭼﯿﻨﺶ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ PES
 2019ﻣﺎﻧﻨﺪ  myClubرا ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

