
 ps4 برای FIFA 23 خرید بازی

سازی فوتبال است که توسط الکترونیک آرتز منتشر شده است. این یک بازی ویدئویی شبیه ps4 برای  FIFA 23خرید بازی

 30توسعه یافته و آخرین قسمت تحت پرچم فیفا است و در Sports  EA است که توسط  FIFAسی امین قسمت از سری

، ایکس باکس 5، پلی استیشن 4در سراسر جهان برای رایانه های شخصی، نینتندو سوییچ، پلی استیشن  2022سپتامبر 

 . وان، ایکس باکس سری ایکس منتشر شد

  ps5برای  fifa 23خرید بازی

https://www.ea.com/fifa
https://www.ea.com/fifa
https://gamemark.ir/product/fifa-23-ps5/


 



 27سفارش کرده بودند، سه روز دسترسی زودهنگام دریافت کردند و از را پیش Ultimate با این حال، بازیکنانی که نسخه

 .توانستند بازی را انجام دهندسپتامبر می



 



بدون درج نام فیفا قرار   EAاست. بازی های آینده فوتبال توسط  FIFAو  EAفینال با همکاری ps4 برای 23خرید بازی فیفا 

 .نامگذاری شوند EA Sports FC است تحت پرچم



 



 ps4 برای 23گیم پلی بازی فیفا 

FIFA 23 دارای درجه ای از کراس پلی است. Crossplay در بخش FIFA Ultimate Team (FUT) Rivals (به استثنای Co-

op) ،FUT Champions ،FUT Ultimate Online Draft ،FUT Online Friendlies (به استثنای Co-Op) ،FUT Play 

a Friendدوستان آنالین، فصل های آنالین )به استثنای شرکت( در دسترس است ،. 



 



با این حال، کراس پلی محدود به کنسول هایی است که در همان نسل کنسول قرار می گیرند. به عنوان مثال، آنهایی که در پلی 

 یا ایکس باکس سری 5اما نه پلی استیشن  هستند می توانند با و علیه بازیکنان در ایکس باکس وان بازی کنند، 4استیشن 

X/S و بالعکس. Pro Clubs از Crossplay پشتیبانی نمی کند. 

 .با انتقاد جامعه فیفا مواجه شده است Crossplay از Pro Clubs تصمیم برای حذف



 



HyperMotion2 و دریبلینگ فنی 

نامیده می شود، یک سیستم ضبط مسابقات با یادگیری  ”HyperMotion2“ این بازی دارای چیزی است که تحت عنوان

 .انیمیشن در بازی 6000ماشینی از مسابقات فوتبال واقعی برای ایجاد بیش از 



 



گویند برای بهبود مسیر فوتبالیست به سمت توپ و بهبود چرخش و دریبلینگ فنی از چیزی که به آن سیستم لمس فعال می

 PS5 ،Xbox Series یعنی) کند. هر دو سیستم انحصاری نسخه های نسل فعلیدریبل بازیکن با واکنش بیشتر استفاده می

X/S ،Stadia و PC) هستند. 



 



 حالت های بازی جام جهانی

و  2022های بازی برای مردان و زنان در جام جهانی است که شبیه جام جهانی فوتبال دارای حالت ps4 برای FIFA 23 بازی

 .است 2023جام جهانی فوتبال زنان 

منتشر شد. این  Legacy Nintendo Switch نوامبر برای همه پلتفرم ها به جز نسخه 9در  2022حالت جام جهانی فوتبال 

 .Lusail Iconic Stadium و Al Bayt حالت شامل تنها دو استادیوم از هشت استادیوم است: استادیوم



 



راه یافته اند، به همراه پانزده تیم ملی دیگر که واجد  2022تیمی است که به مسابقات  32این حالت همچنین شامل هر یک از 

شرایط نیستند: اتریش، چین، جمهوری چک، فنالند، مجارستان، ایسلند، ایتالیا، نیوزیلند، ایرلند شمالی، نروژ، جمهوری 

 .وکراینایرلند، رومانی، اسکاتلند، سوئد و ا



 



 آیکون های جدید و آیکون های حذف شده

FIFA 23 دارای سه نماد جدید به مجموعه ICON  خود با اضافه شدن گرد مولر، ژابی آلونسو و جایرزینیو است. با اضافه

وجود  EA Sports های منتشر شده توسطهای اضافه شده قبلی در فهرست آیکونمورد از آیکون 8شدن جدید به این سه، 

 .ندارد



 



حذف شده اند.  FIFA 23 دیگو مارادونا، رایان گیگز، پپ گواردیوال، دکو، مارک اورمارس و فیلیپو اینزاگی به عنوان نمادهای

 .حذف شده اند، اما اکنون به عنوان قهرمان معرفی می شوند FIFA 23 جی جی اوکوچا و هیدتوشی ناکاتا به عنوان نمادهای



 



 قهرمانان جدید

FIFA 23 ،قهرمان جدید را به مجموعه قهرمانان موجود از 21، در یک قرارداد انحصاری با مارول FIFA 22  :با اضافه شدن

 .کندلوسیو، ژان پیر پاپن، رودی وولر، دیگو فورالن، رافائل مارکز، خاویر ماسکرانو، ریکاردو کاروالیو، توماس ارائه می



 



برولین، هری کیول، یایا توره، کلودیو مارکیزیو، الندون دونوان، جوآن کاپدویال، سیدنی گوو، دیرک کویت، پارک جی سونگ، 

 .روچولودزیمیرز اسموالرک، سعید االوایران و پیتر ک



 



 فوتبال باشگاهی بانوان

زی های ویدیویی فیفا اولین موردی است که فوتبال باشگاهی زنان را معرفی می کند. سوپر لیگ زنان این مدخل در سری با

های فوتبال زنان بیشتری برای اضافه شدن بعداً اند و لیگاندازی گنجانده شدهزنانه فرانسه در زمان راه 1انگلستان و بخش 

 .اندریزی شدهبرنامه



 



شود که روی جلد جهانی این بازی کند، به اولین فوتبالیست زن تبدیل میزی میاین در کنار سام کر، که برای زنان چلسی با

 2023گنجاندن لیگ قهرمانان زنان یوفا را در این بازی که قبالً در سال  EA Sports، 2022اکتبر  18شود. در ظاهر می

 .منتشر شده بود، اعالم کرد



 



 ps4 برای 23الیسنس بازی فیفا 

باشگاه و  700استادیوم دارای مجوز، بیش از  100مجوز، بیش از لیگ دارای  30شامل بیش از  ps4 برای 23بازی فیفا 

 در eFootball بازیکن است. رم، آتاالنتا، التزیو و ناپولی به دلیل قراردادهای انحصاری خود با بازی رقیب 19000بیش از 

FIFA 23 هایحضور ندارند و در عوض به ترتیب با نام Roma FC ،Bergamo Calcio ،Latium و Napoli FC  شناخته

 .شوندمی



 



ما نشان رسمی، کیت ها و استادیوم ها با طرح های سفارشی و استادیوم های بازی شباهت های بازیکنان را حفظ می کند، ا

، دیگر تیم های J.League و EA جایگزین شده اند. به دلیل پایان همکاری شش ساله EA Sports عمومی ایجاد شده توسط

 .در این بازی حضور ندارند J1 لیگ

 


