ﭼﮕﻮﻧﻪ در  Ultimate Teamﻓﯿﻔﺎ  ۱۹ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ
ﺷﻮﯾﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﯿﻦ آدﯾﻨﻪ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
اﺻﻼ اﯾﺪه ﺧﻮﺑﯽ
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﭼﺮا ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﮏﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ در ﻓﯿﻔﺎ 19
ً
ﻧﯿﺴﺖ و اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﮐﺎرﺑﺮ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺿﺮرﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ وﻋﺪه دادﯾﻢ روﺷﯽ
ﭘﯿﺶ روﯾﺘﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار و ﺣﺘﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺳﮑﻪ ﻣﺠﺎزی
درون ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﮏﻫﺎی ﻧﻘﺮهای و ﺑﺮﻧﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
واﺿﺢ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ ﻧﺴﺒﺖ

داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺎﺻﯿﺖ »ﭘﻮل ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎﺷﯽ« اﺳﺖ؛ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
آزاردﻫﻨﺪهای در ﻓﯿﻔﺎ  19ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺧﺮج ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﯿﻢ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮی داﺷﺘﻪ و ﺧﯿﻠﯽ زودﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮرش را ﺑﮑﻨﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزی را ﺑﺪﺳﺖ آورده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﺻﻒ ﺑﮑﺸﺪ.

اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ و راه و روشﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ
ﺑﺪون ﻣﺼﺮف ﺣﺘﯽ ﯾﮏ دﻻر ،ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ و دﻗﺖ ﻣﻘﺪار ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺳﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ زده و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
روﯾﺎﯾﺶ را در ﺳﺮ دارﻧﺪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻓﯿﻔﺎ  19ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ﻧﻘﻞ و
اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ زﯾﺎده ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده
)ﻣﺜﻼ  15دﻻر ﯾﺎ  250ﻫﺰار ﺳﮑﻪ( ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﻦ  10اﻟﯽ 20
ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اوﻟﯿﻪ
ً
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﮑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭼﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ درﺟﻪ ﯾﮏ از ﻟﯿﮓﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ

ﭘﺮﯾﻤﯿﺮﻟﯿﮓ و ﺳﺮی آ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ آﯾﮑﺎن در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ.
ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺷﺪن در  FUT 19ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺗﺠﺎری و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯿﻨﯽ ﮔﯿﻢﻫﺎی SBC
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎری و دﻗﺖ ﺑﺎﻻ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .ﭘﺲ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﻧﮑﺎت ﻻزم آن را روی ﮐﺎﻏﺬ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﺎﺪ .ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﺻﻼ اﯾﻦ  SBCﭼﯿﺴﺖ؟
ً

ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﯿﻔﺎ  17ﺑﺨﺶ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ  Ultimate Teamاﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم Squad Building

 Challengesﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻨﯽ ﮔﯿﻢ داﺧﻠﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻫﻮاداران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺎﻧﻮر ﻏﻨﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه روی آن ﻫﺴﺘﯿﻢ و

از دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی آﻟﺘﯿﻤﯿﺖ ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

ﮔﯿﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﯿﺪن اﺳﺖ؛ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و
 SBCدر واﻗﻊ ﻣﯿﻨﯽ
ِ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪ اﻟﮕﻮی ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﻣﺜﻼ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ  3ﺑﺎزﯾﮑﻦ از ﻟﯿﮓ اﻧﮕﻠﯿﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﯾﺎ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  2ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﻠﯿﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن ﮐﻤﯿﺴﺘﺮی ﺗﯿﻢ و ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن
اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﯾﺰهای ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرﺗﺎن را ﻣﯽﮐﺸﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻼن  SBCﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯿﺴﺘﺮی ﺗﯿﻢ  85و ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن 80
ﺑﻮده ،در ﺳﻮی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  5ﺑﺎزﯾﮑﻦ از ﯾﮏ ﻟﯿﮓ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ  2ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺑﺎﺷﮕﺎه رﺋﺎل ﻣﺎدرﯾﺪ ﺗﻮپ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺣﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎﻟﺸﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ

دارد.
واﺿﺢ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن رﺋﺎل ﻣﺎدرﯾﺪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺎزﯾﮑﻦ از اﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و  3ﺑﺎزﯾﮑﻦ دﯾﮕﺮ را ﻃﻮری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  5ﺑﺎزﯾﮑﻦ از ﻻﻟﯿﮕﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ
ﮐﻤﯿﺴﺘﺮی ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ )ﻣﺜﻞ ﻣﻠﯿﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ(
از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد و ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﻤﯿﺴﺘﺮی ﺗﺎ
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻧﻤﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﺳﻄﺢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ )ﻣﺜﻞ  (FUTBINﮐﻪ ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻫﺮ  SBCرا اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ داﻧﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ
ﻗﺪم ﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺷﺪن در  FUT 19را آﻏﺎز ﻣﯽﻧﻤﺎﻢ.
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺠﺪد :ﻫﺮﮔﺰ ﭘﮏ ﻃﻼﯾﯽ ﻧﺨﺮﯾﺪ!

در ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺷﻤﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﺮﯾﺪاری ﭘﮏﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻫﻤﻪ روزه در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺰاران ﭘﮏ ﻃﻼﯾﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و در ﺑﺎزار ﻧﻘﻞ و
ِ
اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﯽﺷﻤﺎری ﮐﺎرت ﻃﻼﯾﯽ وﺟﻮد دارد و از ﻃﺮﻓﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪن ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ واﺿﺤﯽ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﭘﮏ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  7500ﺳﮑﻪ را ﺑﺨﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻧﺼﻒ آن ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎ ﻓﺮوش
آﯾﺘﻢﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺘﺎن ﺑﺮﮔﺮدد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی ﻧﻘﺮهای و ﺑﺮﻧﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﻗﯿﻘﺎً ﺧﻼف ﻣﻮﺿﻮع
اﺷﺎره ﺷﺪه ،در ﺑﺎزار ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ SBCﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﺰام
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﺗﯽ ﻣﺸﺨﺺ ،ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﺷﺎﻧﺲ ﺳﻮددﻫﯽ را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﭘﮏﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آﻧﻼﯾﻦ و آﻓﻼﯾﻦ و اﻧﺠﺎم SBCﻫﺎ در
اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺗﺮﻓﻨﺪ ﭘﯿﺶرو ﮐﻤﯽ زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد اﻣﺎ در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺧﺮج ﺣﺘﯽ ﯾﮏ دﻻر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو ،رود ﮔﻮﻟﯿﺖ ،ﻧﯿﻤﺎر ،ﭘﻠﻪ و ﻫﺮ ﮐﺎرت ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ
را در ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺻﻠﯽ ﺗﯿﻢﺗﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺳﮑﻪ در ﺣﺴﺎب ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﺘﺎن ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﮐﺎرتﻫﺎ را ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺎزار ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ

ﻧﯿﺎز آن ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ
اﯾﻦ روش ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ِ
ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و ﺟﺎﯾﺰهﻫﺎی روزاﻧﻪ و ﻫﻔﺘﮕﯽ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﻫﯿﭻ ارزﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ ﯾﮏ  SBCﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ ﻓﻼن ﮐﺎرت،
ﻗﯿﻤﺘﺶ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺮﺳﺎم آوری ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﯾﺎبﺗﺮﯾﻦ

ﻣﺜﻼ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺷﺐﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ  21:30ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
آﯾﺘﻢﻫﺎی ﺑﺎزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ً
اﻧﺠﺎم ﻓﻮری آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺳﺮاغ
 Marquee Matchupاز راه ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺸﻨﻪ
ِ
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی ﻻزم ﻣﯽروﻧﺪ.
آن ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﮐﺎرتﻫﺎی ﻻزم ﻣﺎرﮐﯽ ﻣﭽﺎپ را در ﺑﺎزار ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺟﺎﯾﺰهای ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﮑﯽ از آﯾﺘﻢﻫﺎی
)اﺻﻼ ﻓﺮﯾﺐ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را از ﻗﺒﻞ در ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﺘﺎن داﺷﺘﻪاﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﻓﺮوش را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ
ً
اﺳﻢ ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق ﺟﺎﯾﺰهای ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از  SBCدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ را ﻧﺨﻮرﯾﺪ(.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﯾﮑﯽ از ﻣﺎرﮐﯽ ﻣﭽﺎپﻫﺎی ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﺎرت ﻧﻘﺮهای ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن Liga NOS
)ﻟﯿﮓ ﭘﺮﺗﻐﺎل( در ﺑﺎزار ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﻼت ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻀﻮر  3ﮐﺎرت ﻻزم در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﻦ
ً
اﺧﯿﺮا ﮐﻪ  SBCوﯾﮋه ﻟﯿﮓ اﻧﮕﻠﯿﺲ
درآﻣﺪی  27ﻫﺰار ﺳﮑﻪای ﺑﺮاﯾﻢ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ .ﯾﺎ در ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ

ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎری از آﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺑﺮﻧﺰی ﺑﺎزﯾﮑﻦ وﻟﻮرﻫﻤﭙﺘﻮن ﮐﻪ
ﻗﺒﻼ  200ﺳﮑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽارزﯾﺪ 10 ،ﻫﺰار ﺳﮑﻪ )ﻧﺮخ ﺣﺪاﮐﺜﺮی( ﻓﺮوش رﻓﺖ.
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎم ﮐﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزی وﺟﻮد دارﻧﺪ در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺧﺎص ﮔﺮان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﻼن آﯾﺘﻢ
)ﻣﺜﻼ ﮐﺎرتﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻟﯿﮓ آرژاﻧﺘﯿﻦ( در ﺑﺎزار ﻧﺎﯾﺎب ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻣﺜﻼ  20ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ را در ﺑﺎﺷﮕﺎه
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﻫﺮﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  700ﺳﮑﻪ 14 ،ﻫﺰار ﺳﮑﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛
ﻓﮑﺮش را ﻫﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺟﺎﯾﺰه آن  SBCﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﻧﺼﯿﺒﺘﺎن ﮐﻨﺪ.
ﻓﻘﻂ ﭘﮏ ﻧﻘﺮهای و ﺑﺮﻧﺰ ﺑﺨﺮﯾﺪ

ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻃﻼﯾﯽ ﻧﺨﺮﯾﺪ؛ ﻣﯽداﻧﻢ از ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ

اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﮏﻫﺎی ﻧﻘﺮهای رﻓﺘﻪ ،اﯾﻤﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﮏ  2500ﺳﮑﻪای و در
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮﻧﺰی ﭘﮏ  400ﺳﮑﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺣﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﭼﺮا.
ﭘﮏ ﺳﺎده ﺑﺮﻧﺰی  12آﯾﺘﻢ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﮐﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻫﺮ ﮐﺎرت در ﺑﺎزار )ﭼﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ
ﭼﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ(  200ﺳﮑﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪاﻗﻞ  2400ﺳﮑﻪ .ﻓﺮض ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺘﻢﻫﺎی ﺑﺮﻧﺰی
ﻣﺜﻞ ﻟﺒﺎس و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻓﺮوش ﻧﺮوﻧﺪ ،وﻟﯽ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش  1000ﺳﮑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪ  400ﺳﮑﻪای اوﻟﯿﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ  600ﺳﮑﻪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ.
در ﻧﮕﺎه اول اﯾﻦ رﻗﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﺎﻧﺲ اﯾﻦ را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از
ﺣﺪاﻗﻞ  3ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮏﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺎز در  SBCﺧﺎﺻﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎ ﮐﺎرت ﻓﯿﺘﻨﺲ ﺗﯿﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﺑﺎزار  600اﻟﯽ  800ﺳﮑﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮدم ﺑﺰﻧﻢ؛ ﺑﺎ  15ﻫﺰار ﺳﮑﻪ ﺣﺪود  35ﭘﮏ ﺑﺮﻧﺰی  400ﺳﮑﻪای ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﺮدم .در ﻣﯿﺎن آﯾﺘﻢﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 10ﯾﺎ  11ﮐﺎرت ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻧﺼﯿﺒﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ

ﺑﯿﺸﺘﺮ از  1000ﺳﮑﻪ ارزش داﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﯿﺶ از  10ﻫﺰار ﺳﮑﻪ از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺼﺮﻓﯽ .ﭼﻨﺪ ﮐﺎرت
ﻓﯿﺘﻨﺲ ﺗﯿﻤﯽ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﭼﻨﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ  500ﯾﺎ  600ﺳﮑﻪای ﻧﯿﺰ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
ﻓﻘﻂ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  15ﻫﺰار ﺳﮑﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺎزﮔﺸﺖ داده ﺷﺪ؛ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺎﺑﻘﯽ آﯾﺘﻢﻫﺎ را
ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ  5000ﺳﮑﻪ اﺿﺎﻓﯽ ارزش دارﻧﺪ ﻓﺮوﺧﺖ .ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪی دﯾﮕﺮ ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎد و در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﻣﺒﺤﺚ ﻗﺒﻠﯽ( ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  20دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﻧﻤﯽﺑﺮد.
 20دﻗﯿﻘﻪ ﻫﻤﺎن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺑﺎزی از ﺷﻤﺎ وﻗﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و  500اﻟﯽ  900ﺳﮑﻪ ﺟﺎﯾﺰه
ﻣﯽدﻫﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺑﯿﺸﺘﺮ از  5000ﺳﮑﻪ ﺳﻮد ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﮐﺎرت ﺑﺎزﯾﮑﻦ و
ﯾﺎ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﺘﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﭘﮏﻫﺎی ﻧﻘﺮهای ﻫﻢ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺎﺟﺮا از ﻫﻤﯿﻦ
ﻗﺮار اﺳﺖ ،ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺳﻮد ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،وﻟﯽ در ﺳﻮی
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻓﻘﻂ ﭘﻮل ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد .ﭼﻮن ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺣﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﮏﻫﺎی ﺑﺮﻧﺰی اﺳﺖ.
ﭼﺮاﯾﯽ اﻧﺠﺎم  SBCوﯾﮋه ﻟﯿﮓﻫﺎ
ِ

در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭼﺎﻟﺶ اﮐﺜﺮ ﻟﯿﮓﻫﺎی ﻓﯿﻔﺎ  19ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ ﻻﻟﯿﮕﺎی
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺖ از SBCﻫﺎ از ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزی ﻣﺸﺨﺺ از ﻫﺮ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺣﺎﺿﺮ در آن ﻟﯿﮓ را ﺑﺴﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪ ازای ﻫﺮﮐﺪام ﺟﺎﯾﺰهای داده و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺑﺎزﯾﮑﻦ
وﯾﮋه و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ را از ﻃﺮﯾﻖ  Player Pickاراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﮐﻤﯽ دﯾﺮ ﺷﺪه ،وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ داﺧﻞ آﻧﻬﺎ
ﮔﺸﺘﻪ و ﻟﯿﮓﻫﺎی ﭘﺮﻃﺮﻓﺪاری ﮐﻪ از ﮐﺎرﺑﺮ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرت ﺑﺮﻧﺰی ﯾﺎ ﻧﻘﺮهای ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﺎﺪ؛
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﻮدﺗﺎن رﻓﺘﻪ و ﻗﯿﻤﺖ آﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﺳﻮد

ﻣﻌﻤﻮﻻ SBCﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺮﻧﺰ و
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺑﻄﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﺮاﮐﻪ
ً
ﻧﻘﺮهای ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ﺗﺎ ﮐﺎرتﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ آﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻻﻟﯿﮕﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﻧﻔﺮوﺷﯿﺪ و
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ  SBCﻟﯿﮓ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺎرتﻫﺎی ﻧﻘﺮهای و ﺑﺮﻧﺰ .در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺎرت ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻻﻟﯿﮕﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ
ً
ﺑﺎﻻﺗﺮ از  84دارﯾﺪ ،آن را در ﺻﻮرت ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﮑﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺎ ﭘﮏﻫﺎی ﻧﻘﺮهای و ﺑﺮﻧﺰی ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟

وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﭘﮏ ﻧﻘﺮهای ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺰی ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻟﯿﮓﻫﺎی دارای ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؛ اﮔﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎً ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ،اﮔﺮ

ﻧﻪ آن را ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ از ﻓﻼن ﮐﺎرت ﺗﻨﻬﺎ  4ﻧﺴﺨﻪ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد و ﻣﺜﻼ 3
ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻی  5000ﺳﮑﻪ ارزش دارﻧﺪ و ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  1000ﺳﮑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ

ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﻦﺗﺮ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻧﺮﺧﯽ ﻣﻌﺎدل اﻏﻠﺐ ﮐﺎرتﻫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ
ِ
ﻣﻮرد ارزان ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ و ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرت دوﺑﺎره ﻣﺘﻌﺎدل و ﮔﺮان ﻣﯽﺷﻮد.
زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ
ً
ﻓﻮرا آن را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  200ﯾﺎ  300ﺳﮑﻪ ﻧﻔﺮوﺷﯿﺪ؛
اﮔﺮ ﮐﺎرت ﻧﻘﺮهای ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺰی ﺑﯽ ارزﺷﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﺪ،
ﺣﺘﻤﺎً آﯾﺘﻢ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎرﮐﯽ ﻣﭽﺎپ ﯾﺎ ﻟﯿﮓ ﻣﺮﺗﺒﻄﯽ در
ﺑﺨﺶ SBCﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻫﻢ  Weekly Objectiveاز ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن
ﻧﻘﺮهای ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺰی از ﯾﮏ ﻟﯿﮓ ﻣﻌﻠﻮم ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﺰهای درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد؛ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در
ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﮐﺎرتﻫﺎ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ
ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ .ﯾﮏ ﺳﺮی ﻧﮑﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﻤﺎﺪ:

اﮔﺮ از ﮐﺎرﺗﯽ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد داﺷﺘﯿﺪ ،اﺿﺎﻓﯽﻫﺎ را ﻧﻔﺮوﺷﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﺗﺮﻧﺴﻔﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺎ
ﻣﻮﻋﺪ ﮔﺮاﻧﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﺎرت ﻓﯿﺘﻨﺲ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن را ﺑﺎ ﻧﺮخ ) 150ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ( و ) 200ﺧﺮﯾﺪ آﻧﯽ( ﺳﮑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﺎرت  Rareﻓﯿﺘﻨﺲ ﺗﯿﻤﯽ را ﺑﺎ ﻧﺮخ  600و  1000ﺳﮑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻗﯿﻤﺖ 800
ﺳﮑﻪ اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪای ﺳﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﻨﺒﻞ
ﺗﺸﺮﯾﻒ دارﻧﺪ و ﺑﺪون ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎﻓﯽ ﻫﻤﺎن ﮐﺎرت  1000ﺳﮑﻪای ﺷﻤﺎ را در ﺻﻔﺤﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﮐﺜﺮ ﮐﺎرتﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻗﺮارداد ،ﻟﺒﺎس و ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ  200ﺳﮑﻪ ﻓﺮوش
ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ )ﻣﮕﺮ ﻣﻮارد ﺧﺎص(.
ﻓﺮوش ﮐﺎرتﻫﺎی ﺗﻮپ ،ﺗﻤﺮﯾﻦ ،اﺳﺘﺎدﯾﻮم و ﻟﻮﮔﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،اﮔﺮ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ  Quick Sellرا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺪ )ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮرد زﯾﺎد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد(.
ﻫﻤﯿﺸﻪ آﯾﺘﻢﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن  1ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﺑﺎزار ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت
ﻋﺪم ﻓﺮوش ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﻪروز دوﺑﺎره اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  200ﺳﮑﻪ ﻣﯽارزﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺎﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮﺧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار
وﺟﻮد دارد را ﺑﺮای ﻓﺮوش اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﯾﮏ آﯾﺘﻢ ﻧﻘﺮهای در ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ 1500
ﺳﮑﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﻤﺎ آن را  1700ﯾﺎ  1800ﺳﮑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺎﺪ .ﺷﺎﯾﺪ در ﺗﻼش ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺎرت
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻓﺮوش ﻧﺮود ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در ﻣﺪت زﻣﺎن  24اﻟﯽ  48ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺼﯿﺒﺘﺎن

ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺸﺪ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ  100ﺳﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ را ﭘﺎﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ.

ﻧﮑﺘﻪای ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد ﮐﺎرتﻫﺎی ) In Formﺗﯿﻢ ﻫﻔﺘﻪ – ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮓ(

اﮔﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎً از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از ﭘﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺟﺎﯾﺰه ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ،ﯾﮏ ﮐﺎرت ) In Formﻫﻤﺎن
ﮐﺎرتﻫﺎی ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﯿﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ  TOTWﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( ﻧﺼﯿﺒﺘﺎن ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
وﺟﻪ آن را ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻔﺮوﺷﯿﺪ.

ﻣﺜﻼ ﻟﯿﻮﻧﻞ ﻣﺴﯽ ﻣﺸﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﺪ
اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ
ً
اﺻﻼ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﯽ ﺳﻮد
ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺎن ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﻧﺎنﺗﺎن در روﻏﻦ اﺳﺖ و
ً
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺎرت وﯾﮋه ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  15000ﺳﮑﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ دو
ﻫﻔﺘﻪ ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﻮن ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرتﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﮏ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﺗﻌﺪادﺷﺎن در ﺑﺎزار
ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ  TOTWﺟﺪﯾﺪی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن
ﮐﺎرت ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﺧﯽ SBCﻫﺎ ،آﻣﺎر ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزار رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه
و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺗﯿﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ  21:30ﺑﻪ وﻗﺖ
ﺗﻬﺮان در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﮐﺎرتﻫﺎی In Form
ﺑﯿﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ )اﺑﺘﺪای اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ  TOTWﺟﺪﯾﺪ( ﺗﺎ ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ،ﮐﺎرتﻫﺎی In
ﻣﺜﻼ ﺑﯿﻦ  10500ﺳﮑﻪ اﻟﯽ 11500
 Formﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﭘﺎﻦﺗﺮ از  82ﯾﺎ  81در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻤﮑﻦ،
ً
ﺳﮑﻪ در ﺑﺎزار ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺣﺪود  50ﻫﺰار ﺳﮑﻪ در ﺣﺴﺎﺑﺘﺎن دارﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری روی اﯾﻦ ﮐﺎرتﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ.
 3ﯾﺎ  4ﮐﺎرت ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮓ ﺟﺬاب ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﺪ و از ﻫﻤﺎن ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﻮددﻫﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ .ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرتﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز  81ﯾﺎ  82ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ

ﯾﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ  15000اﻟﯽ  20000ﻫﺰار ﺳﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽرﺳﻨﺪ.

ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرت را روی  Specialﻗﺮار داده و ﺣﺪاﻗﻞ و

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ آﻧﯽ را  10000و  11250ﺳﮑﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﺎرتﻫﺎی
ﺑﯽ ﻣﺼﺮف  Champions Leagueآﺑﯽ رﻧﮓ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻧﺮخ  Quick Sellاﯾﻦ

دﺳﺖ از ﮐﺎرتﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪود  9900ﺳﮑﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﻮﻟﺘﺎن
داﺷﺘﯿﺪ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﺿﺮر ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻬﺘﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺎده از ﻓﺮوش ﮐﺎرتﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻧﮕﺬرﯾﺪ

ﯾﮑﯽ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻓﻼن ﮐﺎرت
)ﻣﺜﻼ ﻟﺒﺎس ﯾﺎ ﻟﻮﮔﻮی ﺑﺎﺷﮕﺎه(  200ﺳﮑﻪ ﻣﯽارزد و ﺳﺮﯾﻊ ﻫﻢ در ﺑﺎزار ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻓﺮوش
ﻣﺼﺮﻓﯽ
ً
ً
ﻓﻮرا  Quick Sellﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﯽرود ،آن را
اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﮐﺎرتﻫﺎ )در دﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺰ ﺗﺎ ﻃﻼﯾﯽ( ﺑﯿﻦ  3اﻟﯽ  36ﺳﮑﻪ  Quick Sellﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ

اﺳﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺎن را در ﺗﺮﻧﺴﻔﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﻣﻤﮑﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن  200ﺳﮑﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻓﺮوش ﺑﺮود ﺗﺎ از ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش ﻓﻮری آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺣﺘﯽ اﮔﺮ  60ﯾﺎ  70ﻣﻮرد از اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﺎرتﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور ،ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﻬﺎ ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ Daily Objectiveﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ آﯾﺘﻢ ﺑﯽ

ارزش ﻣﺜﻞ ﺗﻮپ ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎی ﮐﺎرﺑﺮان را ﺳﺒﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.

دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻓﯿﻔﺎ  19ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  Transfer Listﺑﺎﺷﮕﺎﻫﺘﺎن را ﺗﺎ  100آﯾﺘﻢ

اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮای ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎزﯾﮑﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎزی  30ﯾﺎ  40آﯾﺘﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﺑﺎ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﯽ ارزش ُﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ از ﭼﻨﺪﮔﺎﻫﯽ  200ﺳﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺘﺎن
اﻓﺰوده ﺷﻮد؛ ﻗﻮل ﻣﯽدﻫﻢ ﺟﺎﯾﺘﺎن ﺗﻨﮓ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Quick Sellرا اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ و رﻋﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪ اﻟﮕﻮی ﺳﺎده و ﺻﺮف زﻣﺎن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺷﺪن در
 FUT 19را ﻃﯽ ﮐﺮد؛ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ از ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻬﺮه
ﺑﺮده و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻈﺮات در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

