 ۸اﻧﺘﻈﺎری ﮐﻪ از ﻓﯿﻔﺎ  ۲۰دارﯾﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻮرﻧﺎ رﺿﺎﯾﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
ﻣﻌﻤﻮﻻ اواﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﯾﺎ اواﯾﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﻧﺴﺨﻪی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮی ﺑﺎزیﻫﺎی ﻓﯿﻔﺎ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ
ً
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن آن ﺑﺎزه ،زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎراﺗﻤﺎن از ﺑﺎزی ﻓﯿﻔﺎ  20ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪهی ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؛ ﺳﺮی ﺑﺎزیﻫﺎی ﻓﯿﻔﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز ورزﺷﯽ ﺑﯽ ﻋﯿﺐ و
ﻧﻘﺺ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد و ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪی ﻧﺴﺨﻪی ﺟﺪﯾﺪ در ﻫﺮ ﺳﺎل ،اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
آرﺗﺰ ﯾﮏ ﻗﺪم ﺑﻪ اﯾﺪه آل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻨﻮان ورزﺷﯽاش ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻧﻘﺪ ﺑﺎزی ﻓﯿﻔﺎ  19را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪ ﮐﺮﯾﺮ ،ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ
ﺳﺨﺖ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﺮات ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎری اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﻪ

اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری ﺧﻮاﺳﺘﺎر آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن آب و ﻫﻮای ﭘﻮﯾﺎ
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ آب و ﻫﻮای ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻟﺰاﻣﯽ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﺎز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﻧﻤﻮﻧﻪی ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﯽ ﻧﻘﺺ آن را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﺎزی اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﺮاﻧﯽ  Forza Horizon 4ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
ً
ﺣﺪودا ﺑﯿﺶ از  2ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﻧﺎﻣﯽ در اﻗﺪاﻣﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ،از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزی

 PES 2016روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آب و ﻫﻮای ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻮد .ﺑﻪ واﺳﻄﻪی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد در
اواﺳﻂ ﺑﺎزی آب و ﻫﻮای آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ آب و ﻫﻮای ﺑﺎراﻧﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی
را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽداد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ روی ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮپ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزﮐﻨﺎن ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و

ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻐﺮ دﻫﺪ.

ﺣﺎل ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻮاﻫﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ در ﺑﺎزی ﻓﯿﻔﺎ  20ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﻧﻮآوری ،ﺗﻐﺮات را ﺑﻪ داﺧﻞ زﻣﯿﻦ ﻣﺤﺪود ﻧﮑﻨﺪ و ﭘﺲ از آﻏﺎز ﺑﺎران،
ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ورزﺷﮕﺎه از ﭘﺎﻧﭽﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﮕﺎه اول ،ﺷﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ
وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﻓﯿﻔﺎ  20از ﺳﻮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ دور از ذﻫﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻮﻧﺎﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را در
ﺳﺮی ﺑﺎزیﻫﺎی  PESﻗﺮار داده ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎرﻫﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪ ﯾﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺪﺗﯽ
ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ رﻗﯿﺐ آن را در ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﺪاد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ
ﺳﺮﯾﻊ ) (Quick Subsاﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ از آن روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ
ﮐﻮﻧﺎﻣﯽ آن را در  PES 2019ﻗﺮار داد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻟﻬﺎم ﮔﯿﺮیﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﻨﺪان ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ

ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﻐﺮ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻮﻫﺎی ﺑﺎزی
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ وﯾﻨﺪوزﻓﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی زﻧﺪه را در ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪاران ﮔﺠﺖﻫﺎی
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ در ﻣﻨﻮی
ﺳﺮی ﺑﺎزیﻫﺎی ﻓﯿﻔﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ را ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﻣﯿﺪوارﻧﺪ
ﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﻓﯿﻔﺎ  20از ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ ﻧﺪاد ،اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺎزی ﺣﺪاﻗﻞ در اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﻨﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻨﻮﻫﺎی ﻓﯿﻔﺎ  19ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزی ﺑﺎﺷﯿﺪ ،رﻧﮓ آﺑﯽ
را ﺑﯽ ﺑﺮو ﺑﺮﮔﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎﻋﺚ آزار و اذﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی
ﻗﺒﻠﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  Stadium Backgroundوﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی آن ﻣﯽﺷﺪ از ﯾﮏ
اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﻮﻫﺎی ﺑﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻧﮑﺘﻪی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽداد ﺗﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت رﻓﺘﻪ و

ورزﺷﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت از اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻼﯾﻮ ﺗﯿﻠﺪزﻟﯽ و اﻧﺪی ﺗﺎوﻧﺰﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺗﯿﻢﻫﺎی ﮔﺰارﺷﮕﺮی
ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﺗﯿﻠﻮر از ﺳﺎل  2006اﻟﯽ  2010ﺑﺎ اﻧﺪی ﮔﺮی و از ﺳﺎل  2011ﺗﺎ اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻟﻦ اﺳﻤﯿﺖ ﺗﯿﻢ
ﮔﺰارش اﺻﻠﯽ ﺳﺮی ﺑﺎزیﻫﺎی ﻓﯿﻔﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺎزیﻫﺎی دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﯿﻔﺎ  17و
 18ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﺗﯿﻢ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﮐﻼﯾﻮ ﺗﯿﻠﺪزﻟﯽ و اﻧﺪی ﺗﺎوﻧﺰﻧﺪ ﺑﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از

رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﻓﯿﻔﺎ  19ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ.

اﮔﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ﻓﯿﻔﺎ  20ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪی ﻃﺮﻓﺪاران ﺗﯿﻠﺪزﻟﯽ و ﺗﺎوﻧﺰﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ دو
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﯿﻢ ﮔﺰارﺷﮕﺮی اﺻﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ آنﻫﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻃﺮﻓﺪاران ﺗﯿﻢ
ﺗﯿﻠﻮر و اﺳﻤﯿﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ ،در
ﺑﺎزی ﻓﯿﻔﺎ  14ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪی ﺧﻮد ﺗﯿﻢ ﮔﺰارﺷﮕﺮی
اﺻﻠﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪای در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ از ﻃﺮﻓﺪاران را
راﺿﯽ ﻧﮕﻪ دارد و از آن ﺳﻤﺖ ،ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ را ﻧﯿﺰ از ﺑﺎزی دور ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﯿﻠﻮر ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮی ﺑﺎزیﻫﺎی ﻓﯿﻔﺎ را ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ!

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮏﻫﺎی ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ

ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﻫﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﮐﻪ در آن ﺗﻮپ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﺷﯿﺮ ﯾﺎ ﺧﻂ ﺑﺮای ﺗﺎﻦ آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ورزش ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ
ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﺮی ﺑﺎزیﻫﺎی ﻓﯿﻔﺎ ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮑﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ
دادن دو ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺷﯿﺮ ﯾﺎ ﺧﻂ ﮐﺮدن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮑﯽ
ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﺴﺨﻪی ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺳﻮﭻ وﺟﻮد دارد و ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﻓﺎﻗﺪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﯾﺎ ﺧﻂ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزی را
ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻨﺪان ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
روی ﻣﺦ ﻃﺮﻓﺪاراﻧﯽ ﺑﺮود ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮏﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮑﯽ را در
ﻓﯿﻔﺎ  20ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود آن را از ﻧﻮع ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺷﯿﺮ ﯾﺎ ﺧﻂ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﮑﻪ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻏﺎز ﺑﺎزی را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻐﺮ ﺑﻪ
ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺲ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪای را در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺎزی ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮی از ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮدن ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮏ
راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در آن ﺗﻐﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻧﺤﻮه ورود ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ در ﺑﺮﺧﯽ
ورزﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺎص اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ورزﺷﮕﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﻻم )ﮐﺮﯾﻮن ﮐﺎﺗﺞ( ﯾﮏ ﺗﻮﻧﻞ در
ﮔﻮﺷﻪی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ زﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن از آن ﺑﺮای ورود اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در
ﺑﺎزی ﻓﯿﻔﺎ  19اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن از ﻧﺎﮐﺠﺎآﺑﺎد ﭘﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ ورزﺷﮕﺎه ﮐﺮﯾﻮن ﮐﺎﺗﺞ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در ورزﺷﮕﺎه آﻟﯿﺎﻧﺘﺲ آرﻧﺎ )ورزﺷﮕﺎه ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﯿﻢ
ﺑﺎﯾﺮن ﻣﻮﻧﯿﺦ( ﻧﯿﺰ از ﻧﻘﻄﻪی اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ وارد زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن

اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺲ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎزی دارد.

اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮏﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺟﻮد دارد .در ﺑﺎزی ﻓﯿﻔﺎ 19
ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ وﻗﺖﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺪون ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺿﺮﺑﺎت
ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﻣﺮﺑﯽ وارد زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن

ﻧﯿﺰ دور او ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪن زﻣﺎن اﺻﻠﯽ و آﻏﺎز وﻗﺖ
اﺿﺎﻓﻪی اول ﻫﯿﭻ ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮑﯽ ﭘﺨﺶ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﻤﻮﻻ در زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﻪی دوم و آﻏﺎز وﻗﺖ اﺿﺎﻓﻪی اول ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن روی زﻣﯿﻦ دراز
ً
ﮐﺸﯿﺪه و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺗﯿﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ را ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﻨﺪ.
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ وار در ﯾﮏ ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺟﺪا
از ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ ،اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮏ دارد ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﺘﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎرهای ﻧﮑﻨﯿﻢ.

اﻓﺰودن ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎرض ﮐﺮدن

در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺳﺮی ﺑﺎزیﻫﺎی  PESاﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی
ﻓﺸﺮدن ﭼﻨﺪ دﮐﻤﻪ از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎرض ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﮑﺘﻪی ﺟﺎﻟﺐ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در
ﺷﺮاﯾﻂ درﺳﺖ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻤﺎرض اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ داور را ﻓﺮﯾﺐ داده و ﯾﮏ ﺧﻄﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ از ﺗﯿﻢ ﺣﺮﯾﻒ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را در زﻣﺎن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،داور ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪه ،ﺧﻄﺎ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﯿﻢ ﺣﺮﯾﻒ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺧﻄﺎر ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان
اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ را در ﻓﯿﻔﺎ  20ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ روزی ﻓﺮا رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان در ﺑﺎزی ﻓﯿﻔﺎ
ﮔﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﮕﻮ ﻣﺎرادوﻧﺎ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ  1986را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮد!

ﺑﻬﺒﻮد در ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﻬﺮه ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺮی ﺑﺎزیﻫﺎی ﻓﯿﻔﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﺮی ﺑﺎزیﻫﺎی  PESﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﺮاد ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد
ﻣﺸﮑﻠﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ً
ﻧﺪارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺴﺨﻪی ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه آن را رﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی
ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی و ﭼﻬﺮهی آﻧﺎن ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺮهی

ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه و ﭼﻬﺮهی واﻗﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻮارد از ﯾﮏ ﭼﻬﺮهی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ،

ﺣﻀﻮر دو ﺑﺎزﯾﮑﻦ در زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻪ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ.

ﺑﺪون ﺷﮏ رخ دادن ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ آن ﻫﻢ در ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻧﺴﻞ ﻧﻬﻤﯽ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ،

اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽرود ﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﮑﻦ  3ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﻬﺮه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن
ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﻬﺮهی ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن

ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﻮد.

ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزیﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﻣﺪ Pro Clubs
اﮔﺮ از آن دﺳﺘﻪ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺪ  Pro Clubsﺳﺮی ﺑﺎزیﻫﺎی ﻓﯿﻔﺎ دارد و آن
را در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﺑﺎزﯾﮑﻦ
ﺗﻐﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن ﻣﺪل ﻣﻮﻫﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺎل ﻃﺮﻓﺪاران اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ﻓﯿﻔﺎ  20ﻣﺪل ﻣﻮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﺟﺎزه
دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ در ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺧﻮد آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪ ﻣﺤﺒﻮب Career
ﻣﺪ ﮐﺮﯾﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺴﺘﺮ ﻟﯿﮓ در ﺳﺮی ﺑﺎزیﻫﺎی  PESاﺳﺖ .ﻣﺮﺑﯽ ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ ،ﺗﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن در ﻃﻮل ﻓﺼﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ
ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮی ﺑﺎزیﻫﺎی ﻓﯿﻔﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ اﯾﺪه آل ﺑﻮدن ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺑﺴﯿﺎری زﯾﺎدی دارد و
ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﻣﺪ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﻣﺪ ﮐﺮﯾﺮ ﻓﯿﻔﺎ  20ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده
اﺳﺖ .ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ اﺳﭙﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﺧﺒﺮی در ﻣﺪ  The Journeyﺳﺮی ﺑﺎزیﻫﺎی ﻓﯿﻔﺎ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮی دارد.
ﺗﻐﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﯿﻢ و ﺗﻌﺪاد ﻃﺮﻓﺪاران
ﺣﺎﺿﺮ در ورزﺷﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺑﺎﺷﮕﺎه را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،وﻗﺘﯽ ﺗﯿﻢ ﺑﺎزیﻫﺎ را ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﺎوی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و رﺗﺒﻪی ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ در ﺟﺪول
ﻧﺪارد ،ﺗﻌﺪاد ﻃﺮﻓﺪار ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ورزﺷﮕﺎه ﻣﯽآﯾﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ

ﺑﻮد .از دﯾﮕﺮ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﺪ ﮐﺮﯾﺮ ﻓﯿﻔﺎ  20ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻘﻞ و اﺗﻨﻘﺎﻻت ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻐﺮ ﭘﺴﺖ اﺻﻠﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﯾﮏ ﺑﺎزی در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺳﺮی ﺑﺎزیﻫﺎی ﻓﯿﻔﺎ ﺟﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﯾﺎدی دارد و

ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﻓﯿﻔﺎ  20اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ ﮐﺪام از ﯾﮏ ﻣﺪﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ .ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎ

در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

