راﻫﻨﻤﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ در FIFA 19
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﺳﻮرﻧﺎ رﺿﺎﯾﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۷ ،دی ۱۳۹۷
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮﻓﺪار ﺳﺮی ﺑﺎزیﻫﺎی  FIFAﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮی روی ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی
اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ در ﻓﯿﻔﺎ  19اﻋﻤﺎل ﮐﺮده ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﺗﯿﻢ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ً
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ ) (Dynamic Tacticsﻧﺎم دارد ،ﮐﻨﺘﺮل
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮی روی ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺗﯿﻢ ،ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﮔﺰاری آن در اﺧﺘﯿﺎر
ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ
ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ روی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎ دارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از اﯾﻦ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ در ﻓﯿﻔﺎ  19ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﺴﺖ  11ﻧﻔﺮهی اﺻﻠﯽ و ﻧﺤﻮه ﭼﯿﻨﺶ
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻧﻘﺶﻫﺎ و دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺪﻫﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﮐﻠﯽ
ﺗﯿﻢ ﺗﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ 4
ﮔﯿﻢ ﭘﻠﻦ ) (Game Planﻣﺘﻔﺎت آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ،در ﺣﯿﻦ ﺑﺎزی ﺑﯿﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﭻ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ در ﻓﯿﻔﺎ  19ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪهای دارد؟ ﺟﻮاب آن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ
ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻣﯿﺎﻧﻪی ﮐﺎر
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻐﺮ در ﭼﯿﻨﺶ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺗﯿﻤﯽ ﺷﺪهاﯾﻢ .اﻋﻤﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﺮاﺗﯽ
در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ وﻗﻔﻪای ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزی ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ
دﮐﻤﻪ از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ،ﺗﯿﻢ ﺧﻮد را در ﮐﺴﺮی از ﺛﺎﻧﯿﻪ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ آن رو ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻓﺎﯾﺪهی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ ،ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺗﯿﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ و ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺗﯿﻢ را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮات ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟

ﻣﻨﻮی ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﺑﺎزی ﻓﯿﻔﺎ  19ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻐﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﯿﻢ
ﭘﻠﻦ ﺗﯿﻢ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  Squadرﻓﺘﻪ ،ﺳﭙﺲ وارد ﻣﻨﻮی  Squad Actionsﺷﺪه و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ  Custom Tacticsرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ،
ﺗﻐﺮات دﻟﺨﻮاه را روی ﭼﯿﻨﺶ ،دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮارد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ واردی ﻣﻨﻮی  Custom Tacticsﺷﺪﯾﺪ ،دﮐﻤﻪی  L2/LTرا ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮل ﺧﻮد ﻓﺸﺎر
دﻫﯿﺪ ﺗﺎ وارد ﻣﻨﻮی ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ ﺷﻮﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﮔﯿﻢ ﭘﻠﻦ ﻣﺘﻔﺎوت روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺎده ﺷﺎن ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ آن ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ،
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻢﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن ﮔﯿﻢ ﭘﻠﻦﻫﺎ از
ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی ﮔﯿﻢ ﭘﻠﻦ  Defensiveﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ً
اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﯿﺎﻓﺘﯿﺪ.
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﮔﯿﻢ ﭘﻠﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻐﺮات را روی آن اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ ،دﮐﻤﻪی  X/Zرا ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.
در ﻣﻨﻮی ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻐﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را روی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺗﯿﻢ
ﺗﺎن از ﺟﻤﻠﻪ  Offensive Styleو  Defensive Styleاﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻐﺮات را
روی ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺗﯿﻢ ﺗﺎن اﻋﻤﺎل ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﮐﻤﻪی  L1/LTﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ
ﻣﻨﻮﻫﺎی  Instructions ،Formationsو  Rolesرﻓﺘﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﯾﻦ ﻣﻨﻮﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻞ ﺗﺎن

ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﺗﻐﺮات ﻧﯿﺰ داﯾﺮه ﯾﺎ  Bرا ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﻫﻤﯿﻦ روﯾﻪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺮای وﯾﺮاﯾﺶ دﯾﮕﺮ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﻦﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ در ﻓﯿﻔﺎ  19آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ روی ﻣﺘﻌﺎدل ) (Balancedﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ

اﯾﻨﮑﻪ از ﭼﭗ و راﺳﺖ  D-Padﮐﻨﺘﺮﻟﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻌﺎدل از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ،
ﭼﻬﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد Ultra Defensive Defensive، Attacking :و Ultra

 .Attackingﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از  D-Padدﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ راه ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﺑﺎزی را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ Ultra
 Defensiveﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض آﻣﺎده ﺷﺪه ،ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎی
ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﺮات درﺳﺖ
در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﯿﻢ ،روش دﻓﺎع ،ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻋﺮﺿﯽ و ﻃﻮﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،از ﻧﻘﺎط

ﻗﻮت ﺗﯿﻢ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎ ،ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روشﻫﺎی دﻓﺎع را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای
دﻓﺎع از ﺑﺮﺗﺮی در ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ،ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪی  Drop Backرا ﺑﺮای روش دﻓﺎﻋﯽ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﺧﻂ
دﻓﺎع ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﯾﻒ را ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﮔﻠﺰﻧﯽ ﺑﻪ دردﺳﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﯿﻨﺪازد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺮای دﻓﺎع ،ﺣﺘﻤﺎ از ﺗﻮپﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای
دور ﮐﺮدن ﺗﻮپ از ﯾﮏ ﺳﻮم زﻣﯿﻦ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪی ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل ﺗﻐﺮ در دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﺗﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ درﺳﺖ  Widthاﺳﺖ؛ ﮔﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻋﺮﺿﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺧﻂ دﻓﺎﻋﯽ
را ﺗﻌﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ ،ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﮐﻨﺎری ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺧﻂ اوت ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﮐﻨﺎری ﺗﯿﻢ ﺣﺮﯾﻒ دردﺳﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﻔﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ.
اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﻘﺪار  Widthرا در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎی ﻓﯿﻔﺎ  19ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺗﺎن ،از ﻟﺤﺎظ ﻋﺮﺿﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺸﺮده و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮی دﻓﺎع ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺣﺮﯾﻒ اﺟﺎزه

ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ از ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد در وﺳﻂ زﻣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺴﺘﻪ
ﺷﺪن ﻓﻀﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ،ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﺣﺮﯾﻒ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهای ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ و ﺳﺎﻧﺘﺮ از ﮐﻨﺎرﯾﻦ

ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﮔﺰﯾﻨﻪی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪ Depth ،اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن

از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺸﺮده ﺗﺮی ﺑﺎزی ﮐﺮده و اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﺣﺮﯾﻒ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را روی ﭘﺎﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ

ﻗﺼﺪ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر روی ﺣﺮﯾﻒ دارﯾﺪ ،آن را ﺑﯿﻦ  5اﻟﯽ  8ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ در
ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی  Defensiveو  Ultra Defensiveﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﺎ دﻓﺎع ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
اوﻗﺎت ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﺗﺎن ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن دﻓﺎﻋﯽ ﺿﻌﯿﻔﯽ دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ رﯾﺴﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻞ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ .از آن ﻃﺮف ﻫﻢ ﺑﺮای ﮔﻞ زدن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی ﺿﺪ
ﺣﻤﻼت ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ .آرﺳﻨﺎل ،ﯾﮑﯽ از ﺗﯿﻢﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎ آن ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ ﮔﻞ ﺑﺰﻧﯿﻢ؟
در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ،Ultra Defensiveدﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ  Ultra Attackingﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﻞ زدن و ﺑﺪﺳﺖ
آوردن ﺑﺮﺗﺮی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ

از آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ  2وﯾﻨﮕﺮ ﺳﺮﻋﺘﯽ در ﮐﻨﺎرهﻫﺎ و
ﯾﮏ ﻫﺎﻓﺒﮏ ﺧﻼق در ﻣﯿﺎﻧﻪی زﻣﯿﻦ دارﯾﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ از ﺗﺮﮐﯿﺐ  4-3-3اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ داﺷﺘﻦ  2ﻣﻬﺎﺟﻢ دوﻧﺪه ،ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﮐﻨﺎری ﺗﺎن روی ﺣﻔﻆ ﺧﻂﻫﺎی ﮐﻨﺎری
و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﯾﻨﮕﺮﻫﺎی ﺣﺮﯾﻒ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ  4-1-2-1-2در ﺣﺎﻟﺖ Narrow
اﺳﺖ.
آزادی ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﻣﺸﺨﺺ در زﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﯿﻢ
ﺷﻤﺎ از اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮔﺰﯾﻨﻪ  High Pressureاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﺗﺎن ﺣﺮﯾﻒ را ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮپ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺗﯿﻢ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﺳﯿﺘﯽ،
ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺑﺎرز اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن آن ﺗﺎ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮپ از
ﺣﺮﯾﻒ ،دﺳﺖ از ﺗﻼش ﺑﺮ ﻧﻤﯽدارﻧﺪ.
در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ،ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮای ﺗﯿﻢ ﺗﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
اﺳﺘﺮاﺗﮋی  Possessionاﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻦ ﮐﻨﻨﺪهی ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎزی ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ،
اﺳﺘﺮاﺗﮋی  Fast Build Upﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎس ﮐﺎریﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ و ارﺳﺎل ﭘﺎسﻫﺎی در ﻋﻤﻖ

ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ،ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن

ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﯿﻢﺗﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺿﺮﺑﻪ آزاد ،ﮐﺮﻧﺮ و ﺣﻤﻠﻪ را ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺎﮔﺮام ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ
و ﺗﻌﺪاد ﺣﺪودی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ  3ﺑﺎزﯾﮑﻦ از ﺗﯿﻢ در
ﻣﺤﻮﻃﻪی ﺟﺮﯾﻤﻪی ﺣﺮﯾﻒ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ در ﮐﻤﺎل ﻧﺎﺑﺎوری  5ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.

ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺣﻤﻠﻪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  Widthاﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد
آن ﺑﺎ زﻣﺎن دﻓﺎع ﺗﻔﺎوت دارد .وﻗﺘﯽ  Widthرا اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺷﻤﺎ در زﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ

اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺎرهﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﺣﻤﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺳﺮزن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﮐﻨﺎری ﺷﻤﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،از
ﻫﺎﻓﺒﮏﻫﺎی ﺧﻼق ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﻤﻼت ﺧﻮد را از ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﺎﻧﻪی
زﻣﯿﻦ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﺑﺎزی ،ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ،ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﯿﻢﻫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزی آنﻫﺎ را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزی را واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و

ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ آن را ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن
ﺗﯿﻢ ﺗﺎن ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻂ دﻓﺎﻋﯽ ﺗﺎن در ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ دروازه ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻫﯿﭻ ﻧﮑﺘﻪی ﻃﻼﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را از
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎی ﻓﯿﻔﺎ  19ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ آزﻣﻮن و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
و ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی آنﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ ﺑﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ و ﺳﺒﮏ ﺑﺎزی ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺣﺘﻤﺎ در آﻟﺘﯿﻤﯿﺖ ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﻟﯿﺴﺖ
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﺗﻐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی درﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی
آﻧﺎن ،ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

